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E L Ö-S 2 Ó, 

elly íiagy híre íieVé légyeii VANIER-Bek 
a* Tudófoknál $ nem fziikséges itten, mint 

nyilvánvaló dolgot * bizonyságokkal támogat^ 
nom. Mire íiézve fenki íieiü fzegeZgethet raj
tam $ hogy iiefti jeles írót választottam. * Ennek . 
a' Parafzti Majorságról kötött befzédbeii-fzerzett 
xvi: Könyvét* ugyan a£on Deák mértékre^vett 
Vériekben j réfz ízétént iq^gáikf iéíz fzerént 
• 8odik efzteridSbeii közte botáátottaiíi vala, - * 
Mi tagadás benne ? felette hamar történt a' ki
adás: mint-eggy kétifzefíttétt a' fiettétés 5 melly 
miatt nem érkézhettéin akkor a' ki-símögatásra. -
Idő* járttával* a' többi Koltelnényes Munkáimnak 
meg - egyengetése titáflttí újólag kí-dolgozván / 
tsak-nem egéfízenn, új köntösbe öltöztettem.-Nem 
jártam ugyan olly fzotofs korlátbann-, hogy néha 
bátorságot ne vennék magamnak némelly Személ
lye l megváltoztatására > ?s eggy más aprólékos 
ki-rándáláfok' ki-hagyására; de a5 mi a* dolog
nak velejét illeti, hiveii követtem VANIERT. -
A' ki a' Gazdaságnak törvénnyein kivül jám-

• : '. A.a' ' -

M 



bor erkSlísök körtil-valő fzorgalmatoskodáftf 

elmés költeményeket, 's ártatlan eiiyelgéfeket-
is kíván olvasni, mind fel-talállya itten mefter-
ségefenn ofzve-fzerketztetve. — Tudom, hogy 
néméllyék inkább gyönyörködnének valami nagy 
Vitéznek, 's hartznak le - feflésében; fókáknak 
pedig kellemetefebbenn hangzanék fűleikbenn, 
ha Szerelemül éneklenék: de talán máfok más
ban talállyák kedveket. Szabad légyen a' vá* 
lafztás i a'KőítSk* Fejedelme Virgil' fem har* 
fogtatott ínindenkor trombitát; a' FÖld-mivelSk^ 
höz-is le - erefzkedett; a' Szerelemnek gyujto-
gatóji pedig, az az : a' jó erköltsoknek meg-
dogleloji, ágy-is elegen vannak. - Fáradttsá* 
gimnak'; 's feles ízbélí költségeimnek az volt 
leg főbb oka, hogy más fzükséges foglalatos-* 
ságaimtöl ürefs óráimbann magara-is mozdítta* 
nék, a' mint lehetne, anyai: nyelvünk* előme
neteleim. Eztf éri olly fzent kotelefségemnek 
tartottam, lenni, hogy tellyesíttéfe nélkül Ma
gyarnak magamat nem-is merném möndanL 



IL.,,. 

V A N I E R ' H A L Á L Á R A 

E K.L O Ü A.; y 
Méris, Títirus, Tirzis** 

T* Méri,mezSntfo dífze, fetk Tölgy-fánakalatU 
Még* mofb-is víg énekeket fúhatfz-e? -furuglyád* 
Elejzthefd-e fzokáfod-hént Örvendetes hanggal, 
Títire ? -Hát wnkoron zokogáffd megy4e Gammna % 

Ti ketten vifzonyos dal között lejtőket ugrált ok ^ -
Ah ! öröm-éneketek fordúllyon jajra ; tegyen4e -
Illatozó kofzorűt fejetek-; hü váltsa-fel édes 
Vígságtotí: jaj, kínos efet-! fzóllalni nem enged 
A7 bánat! -vagyon cí Vénynek* van nyelve; kgferveni* 
Oh könyjzó nélkül mo7iM-megM..Mikefergetifzívedyf 
A' páfztör-kalibdk égnek ? fene faúas eméfzti 
Gyenge gédóinkat 2 villámok omoltak-e kedvelltt 
Jüh-nyájunkra! tejes gabonánk' el-verte talántán 
JÍ jég ? vagy v-eteményinket le-tiporta Gammna % 

Öbléből H4ovellkedvén% -hadd értsük ezen nagy 
Búdnak okát!T^Nemnyájam^utáimtsordUmk Membe 
Könyveim: d kunyhók épek: bíztattya reménnyel 
Gazdáját az ugar, Dafnis y jaj l Dafnis lirökre 
Bútsütvett iollünh M% Bc^SyfW0ámolay népünk9 
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* T. Títiiraft, T* Tlraíft fogjál jelenteni. 



K 

pífze, majof védSje, határ' eggy éke , hideg fok$ 
Gyomrában fekjzik? jaj, fájdalom,' T< Ötét halomba 

:Hogy1' vághatta HaJdl? ah^hogy' mert Atropos or'd 
Qllót fogni? tehát nem verte-le Fébus haragja?' -
Jfteni Mdrénak boldog követt'ije, Hazánknak 
Tüköré, fz&z Múzsák' kedvefje, le-dönthete, Dafni, 
Tégedet eCvadHalaft kinek enged már meg utánnad? * 
T*Ah3' valakik vizit ifjzdtok Permeffzus' hegyének % 

Lantotokon keferegjétck Dafiásmk halálát, 
M. Sírjon az erdőség: a ko-jzál sírjon, hafadgyoit 
E>}ínMkra9 'spanafztjaj-fzókat, az égig mellyen,. 
T^tf. Tudományi féreg, gyönyörű verfekkel ha gondol; 
Bús efetenn ha meg-indúlhat; Dafnisnak eheflén 
Sírni fogyésazegéjJzfzent hely zokogásra fakadni, 

T Meriy te kezdd, első te fogod köuyveznifzerettem 
Dafniji: a' páfztor-síponn Ö-t&llc tanultál-
Fájdalmmik" te talán meg-ktínnyebbítted; haverfek ' 
•% hűségen valamit tágíttmii tudnak. 



$1, Elmein győzöm' 5 ha nem'nyujiánd fegedelmet 
Apolló* . * ^ * 

T* Nyújtani fog: Vers-fzerzokneh kegyes Iftene j 
búnknak 

Meg-felelo fzomorü dál-kéfzíttéshez erőt ad; 
A mikor énekeled Dufiáft, énekled Apollót. 

M..A* mint hánnya magátMárávalMántua, fzinf úgy 
Hányta magát Dafniffal imént d Frantzia Főld-is ; 
Es oda4ett! ah ̂  még fem vált hozzája kegyefség! 
Mellyen hús Acheron' vize meg-könyörillne^ halálos 
Gomholyagoi'tekero Clótóf lantiydrct nem hajtotu 

T# Hát fzemeid? bé~zártct Halál ? hat sírba rekedtél^ 
Lelkemnek fele^ Dafiá? tehát Ijiénnek haragját 
Emberség., Jó-fzhiisé§) fzüz: hóhoz hafonló 
Érkalts \ Jámborság 9 Versnek tsuda dífze, további 
Ift-maradáji mm lelt d mord Vbrckpak elStte^ 
JÍ dühod'ött ollót nem tudta kimerni kezéből ? 

1 ? Ab 5 jut efzembe; ki-vólt e' lámt előre jelentve : 

' ' A 4 ; . 
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A'Farjakfzomörü jelt adtának é* nagy efetmi: 
Búsongván párjánn, d Geríitze régi nyögi fit 
Váltvitatta .:• Kutyáinknak ki-futott vala hírek , 
Hogy fzürkületkor komor ordíttáfokát űznek : 
,̂ f Bagoly, ház3 tetejéén huhogáft újíttafok ízben®, 
M. Hlyen béft ada néki tehát d drága boroflycm ? 
J.% ki mezét fzeretett egyedül; ki nagyobbra nevelte 
Pindm' hegyét; ki fejét lanruffal övedz'te ; k% bölisenn 
Oktata Föld-mivelat 5

 9s meflerségekre tanít ta; 
Ahx örökös kárunkra meg~hall — De fog chdfzcrentsés 
Verfeibenn; Onokáinknál foha híre ki nem vefz; 
Ámbár teflefzerént el-efett, neve fenn-marad: d nagy 
Kiültök' fcr gében fő rendet foglal örökké* 

T* Elsdbb9 küuféjihez térítti Garumna folyását; 
Tös-tobol ki~fefzítt elsőbb' 's földhöz ver az erddnn 
Lágy.&e&r agg Télgy:fát; hamarább fog gyenge 

meleggel 
Járni fagyot-lebelo Boreás; hamarább fog egékbenn 
Hal repdesni; Madár tengerben költeni; begy-fem 
Dafnisnak gyöngy Férfit ido H-töröllye^ Füágbál, 



T* Úgy ^em tort árnyékra Beírom; nem fzaggatá 
Bárány 

Űgy zöldes rétékres virág-kofzorúkra nem hajt úgy 
JL' míz-gyujtögető Méhetske; nem annyira.kapdos -
Meg-f ár ddtt Ök'ór d folyamom, d mennyire kaptak 
Dafnisnák dalainn d f&l$ Miveloji , midonn élt. 

M. Melly gy'önyVríi módon fzóllal vala sipja^a-r 
lambról! . 

j( Madarak* terméfzetvM melly kellemes hangot 
Terjefzfett! - Mefíer-remek y d mit elSre-botsdtott 
Mint-eggy Csengéül: első dítséretet hozna 
Mdfótál4sy ha moftonság folynának az el-mültt 
§zázad"id()k; vagy Apollónak tsupa finom arannyal -
Forgó mpjábmn hozatódott volna Világra, 

T« Permefízüs' fanájit iván, elméje leg~ottan 
Uj tsttd^tételeket kijvet-el: bámulva tekénti 
$ Tudományi Kar : érdeminek bért adniparantsol: 
Zeng cm egéffz Várai nyelvén Bafnii neve: rézbe 
Metf^i betses képét d Múzsák' éke9 Menalkásr '•* 

* D. Titon <to Tiller. 



9S ot d Frautzid l^s^okoV féregébe fel-kja. 
T*1 Frautzia Vers-holtok, fz^llallyatqk- pfzvs s

 f$ 
Menálkáfl 

Égig emellyétek ; dítseretek^ hírei y ha kedves 
Nálatok d Lanton gymyörun-hangzókuak. M. Ha

tárnak 
£ kik örültök y ezen felső rendbéli Poétát 
Tfillaggal-E-rakott Égnél fellyebbre vigyétek: 

A9 mellyet minap éneklett, dPóri Majorság 
Melly javatokra vagymi! T.Mojl bé-vifz kertbeParéjat$ 

Es nevekedni fegétt elegendő nedvvel itatván; 
Moji ki-megy d meg-nyütt termékeny hatáfa $

 f$ 
t sir ázó 

Büza-vetéft gyáporodni tanitt. T* Moft Fizl lakosnak 
Hálót vet; moft férjiiUád SzMlonek Alás-fát; 
9Sazt, ha felette buján terjed, meg-nyíri katzorral 
Vékony karjaiban; *s 'fnini vigyázz Borra, tudáfitt* 

M« Ö minden dolgokra lefzáll: magyarázza , mi
képpen 

Láfs Nyájhoz, plántálly Fákot, fzoktoffod igához 
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í Tulkaidat, ntyefs Gallyákot-el, Fát Js Barmokat őrizz 
11 Dögletfőly ys gyujthefs feles afztagoi öfzve hátánál* 

:1 TV< Házifzelíd Madarat táplál; Méhr dolgait írja; 
Erdőből félénk Szarvaft vad-kertbe le-fzálütt* 
*t* A\ Terméfzet az 5 gyönyörű lanttyámmeg-indül i 
£ Vadak hallgattyák; rf Farkas, jálnbor? előtte; 

; A[ Kaih hevültt mérgét, azOrofzklny téfzi dagállyát; 
A' Nyúl bátorodik^ 9s fiileit múlattya dalávaL , 

M. Mint emez Amfíon9 síppal ko-fzirtokatindítt; 
Meg-mozdítt lanttal, mint máfodik Orfeus, erdőt: 

\ Tornyos bájiyákkal környül lett volna keríttve 
Sokkal elébb o húrjainak zengéfire Téba; 
j£ fene Tigrisbenn hamarább lett volna fzelídség0 

T. Ab! gyakran láttunky mikor o forgatna uyiret^út 9 

Vagy pedig bár fáj ánn ideget pengetne, M-terjedtt 
yS zöld árnyékot"adó Tser alatt ugrándani rendre 

Könnyé Faunufokat^ 9$ vadakat; kriftályi folyókban 

Nájadeket; Pindus7 tetején Múzsákat; homályos 

Erdők" öbleiben fzép Nápéákat örülni * 



T * £ "vízbenn az Halak mint fitzkándoztanak ! immár 

Farkokkal -teregettek hahót; már fiirge fzökéjjel 

FeUWtték magok: d levegő* kebelébe magaffann* 

M. A réten fz'ökdétsel az Ih 9 '$ bittegteti lábat 
Lanttyának fzózattya fzerent; Bárányok örömmel 
Meg~tefoéii 0 puha pázfinton játéknak erednek : 
A'fzépPáva magát el-hivén: forog errey meg7 arra 9 

*S tfillagozott farkát ragyogó kerekekre fefzitti: 
£ Kakas hegykéujár: d Tyúk büfzkélkedik: ásy vés 

A9 főidnek derekánn d Rétze: zenegteti fzárnyát 
A7 Lád: d tsevegö Madarak meg-fzünteti^ hangjok* : 
GymgénjátfzodozikZeűí:7 d víg páfztori síppal f 

At mikor d követsen le-folyú patakotska panafzfzal -
ffiná fzokott vizeit isak alig mozdíttya-ki helyből* 

T* Fersfeivel Dafids nem-tsak Parmfjzufi laurujl 
,Jkrdemltft.: Fébus* mefterségére ncvmdék 
Kort fzorgalmatofonn oktat, V dél-fzinre H-hozza 
Szent'Helftwf titkát Horki gerjedez erre feVhágni; 
Tsüfzós Mdalűin jobb kézzel emelgeti 9 V óltya, 
lűmkqfztQ' fzomjüságát d Kafztali két bál* 



M» Éltél vélna tovább 1 fel-verted volna hatalmásb 
Számra nagyon-tetfzS munkáid\ Dafni! ki-végzett 3 

SzŐmyütétel Jr ido-nhp előtt aK Párca Világból! 

T* Gyilkos Halai! fene Párca! midSnn eggy Dafntí 
el-esnék 5 

Hajdani Rómának nyelvét melly sérelem érte! 

T* Húfzefztend&nek gyönyörű fzorgalmait eggy nap 
El-ragadá ! ja]> föftbe+repült ezer-hdfznot adandé 
Dús Szó-t ár] a! M- Mit említteffz? ys hát úgy tí-

fzaladt*e 
Elmédből Koridon? * Koridon Pamaffzus* hegyének 
Éke i Ki több ízbenn d bölts kofzofüraieg-elsd, t 

Helyt foglaltugyan ott>azhol** Ifjakat oUat ezemiaf? 
*I*Dafnisnak jeles íráfit fzedd-öfzve leg-ottan*, * 
*S nyomtattasd^ Koridon; te reád vár e'dolog; annyi 
Mtmkáknak fényt adni*> ne kéfs: a7 Frantzia népnek 

* T.P. Lombard Tódor. ** Tolözábaii, 



Melly Hrömet fzérzeffz ! Dafnisnak drága nevével 
Ten7 neved~is ki-repül minden téfzére Világnak* 

1* Oh áldott Vers-kottonek nagy Lelke ! botsáfs-meg$ 

Hogyha isekély^ V rebegd nyelvem nem nyújthat a néked 
Illendő fusereteket; 's ho könyveket ontván 9 

A? mülyeni ada Virgilius Dafnisnak halálaim; 
Ollyan verfet, azon búban 3 nem tudhatok adni — 
Engedd még-if- ezen fzavakat sírodra felsírnom : 

Koporsói Vers* 

Itt fekfzik Dafnisz Latziomndk tűk'öre : hogy te 
Kebledben jzületett^ Blittera^ vati9 mit WŰlly* 

Lantos Apoltának titkát ki-fejezte; mczthkmek 
Tellyes verfeiben meg-magyarázta hetsit. 

Munkáját > ,Firgil% magadévé tenni Jzeutuéd ; 
Onendnél 9 ha tiéd válna nagy éke, (TibuW* 



A fnezei ffóf&dgnük meg-vétek $\és'já 
rendbe » fzédetéfe* 

Fel-ragad a' fzép név-keresés Parnaffzüs' hegyéré 
Engemet*is: követendem ezen gyógyulni tudatlan 

Gerjedezed, KŐItŐi nevet fzömjúzva keresvén, 
t Melly a* sírba le-fzálltt 's ineg-némúltt pornak-is hírét, 

Tsak-nem imádtatván, fel-alá hordozza Világonn. 
Ám 4e nehéz fegyverre ki nem méréfzlem erőtlen* 

9S gyenge mivekre fzokott kezeim' terjefzteni: kettős 
Árva Hazánk', Magyar- és Erdély-Orfzágnak ezernyi 
Válogatott deíí Bajnokiban tág udvar adattván, 
Fűzhetnék fok ezer lauruft a' vérbe-boríttott 
Ütközeteknek helyinn, 's gyáfzos sír-halmok alatoís 
Meg - tiíztejhetném azzal diadalmas Atyáink*. 



l 6 ./í Parafzti Majorságról 

Lenne kivolt bő tírgyanijHaziínk'kegyesAiljaTheréza, 
Ellenség' félelme, faját hív népe* fzcrelme j 

- A ' ki minap Marsnak mezejét Pruíz vérrel itatváfl s 

Tartandó kofzorúra jutott* De felette fókáknak 
Nyomdokitól porosúlt ez az ú t : 's bát költsön akár-mit 
Kedve fzerént a' Vers-fzerzö; nem költhet ez annyit é 

A ' mennyit ki-talált örökös javainkra Theréza. 
Sem kedvem nintsen paputsot, * fem vonni fzekernyét; ** 
Hogy nevetett tegyek a' nép köá'tt, vagy bánatot hintsek: 
Sera (mivel úgyis elég epedéft nyújt moftoha forfom) 
Sirni tanűltt Alagyátskákkal but újra nevelni 
Nem kerefek; fem más' neviben, zabolátlan haragra 
Gyúladván j fzegezo verfsel sérelmet okozni. 

Nálam ieg-gyönyörűbb a' külső Póri Majorsíg: 
A* minek örvendnek fzemeim, verfekbe kotendem ; 
>S hogyha Poétának nem fzánt-is tenni kis elmém 
Engemet; a' fzeretet ** terraéfzet rája fegíttend* 

SegíttségiiT -tUvdf* *** 

Illeni Léteinek tsupá fzínlett képe, tjyée, 
Távozz m^ffze; Cet it ? távozz: eggy nálam ?z Iften^ 
A* ki Világnak ©géffz környékeit éri hatalmas 

, Karjaival, fs feles áldásit terjeíiti mezőnkre. 
Emberi Nemzetnek fzent Attya, Királlyá, nagy Iften! 

i a > r - • ii * * . * — i • •" '• I' • •»»"- *- . . . — . . - 1 . .,« n « w . w « i t 

• • £• Vig jdték\jele, ** Szomorú jdték* jdc* 
*** A9 pappiros* %fzélyének fzük válta wm *ngedna% 

ífty jegyzéfékii9 Jzpkds fzerént 2 óldahslag tétetni. 



Első jK'dnyv* ifi 

A* nyavalyát, és mérges halált liieíFzebbre ki~zárlő 
Szép Édenbe Te bé-fzállíttád hajdan az első 
Embert, hogy_ boldog kebelében kedves időket * 
Ártatlanságát meg-tartván , töltene; míglen * 
Régi vifeltt tetemin kénnyére fel-adna, 's él-ánrín 
Él'te ki*nyálasát, fel-váltana földet Egekkel, 
Eggyíiek vétke miatt e* forsbol íme ki-hültünfc! / 
A ' tilos almának káros meg-evése gyümölts-fánk* 
Ékeit el-ragadá; már önként búza9 bor, a* fold* 
Kebléből nem ferked; hanem gyom, tüske y vadóttzal 
Meg-fzállotta komdr fzínét, és eggyre-fegétti 
R'ánk gyúladtt haragod': fejet haj tutik ? 's néked Atyáink1 

Bi'hiös tételekért kéfz engedelemmel adózunk: 
'S nem kívánnyuk, hogy a* fold drága gyümolttseit ingyen 
Öntse nekünk, 's mi nem látván ar terhes ekékhez, 
íermefízen gyakor afztagokat; vagy az emberi népnek 
Régi fzerentséjét fel-emellyed: ha-nem tsak* hogy annyi 
Sok nyomorúságinn könyörülly; '$ a' raellyeket hajdan 
Nem tuda Terméfzet > vidd efzközök által előbbre* 

Az Egijfz Munka9 Fogíalattya. 
Él-kezdem, Te velem lévén , visgálni helyeknek fc 

Törméfzettyeiket: Munkáit majorokba vezetni : 
Nyájhoz látni.- dologra Tinót fzoktatni: fzelíd, é® 
Vad Fákkal főidnek kebelét bé-vonni: Mezőkhoz 
Látván majd azutánn, aratáshoz, 's többi dologhoz r 

Mellyet az efztendŐ meg-vír j Veteményre befzédem* 
És Szellőkre ^Borokra , le-fzáll; fzép rendbe fzedettvéfr 

• v . B ' • 



ifi £ Parafzti Majorságról 

Már az határ, majd házi fzelíd Madarakra (Galambra 
F o ^ p p ' ) jő verfem.* méz-gyüjto .Méhek; ezeknek 
Házaik, Orfzágjokönleg*fognak rendre jelenni: 
Végre Halas-tóval bé~fog vezetődni Vadas-kert. 

Ajd nlaSé 
Erdély*, és Magyar édes Hazánk' FŐ Naggyai,w kikben, 

Mint értz-ofzlopiban, vagyon helyheztetve remé5yé 
Kis Népünknek, ezen munkát Tí-néktek ajánlom. 
Hajdani Nyelveteken jelenik-meg előttetek, a1 melly 
Hogyha ki-véíz , ki-vefzünk Magyarok, 's hírünk-is 

/ alig leffiül 

Mire iellyen d Teletf megvételében vigyázni* 
Birjon más, tiagy lzámta-meno , 5s el-meílze ki-terjedtt 

fióld-fŐidekkel, az hol fzázakra neyellyen ekéket.-
A* ki derék-jdfzágot óhajt, azt ejtse-meg, a" melly 
BŐ hafznot, nem terhet hozand: nem elég az határnak 
Tsak fzínét visgálni; vizét-is nézni, felette 
Szükséges; nem igen fokát hajtván arra: mi-némíi 
furtsa lovelléft tefz , *$ mi magaffann Ugrik ; hanem mint 
Nyiíjt kerteknek italt, 's mint adgya mezőre magát ki* 

LeDego. Belyheztetés. Termékenység. Rgéfxség* Vizek* 

Kellemetes legyen a* Levegő f '& tSbbnyére melegre , 
lflint*fem fzélre, menő; gyengén déltájra hajollyon 
A' Telek: el-tekedett völgyben ne heverjen .• hegyeknek 
íel-lie legyen darabos rogítől tserepezve; fe fertok% 
Vagy posványos helyek' mérges gőzére ki-téve. 
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Éjtfzaknak-feküvo hegyeken gyakor hartzokat tíznek 
A' fzelek: ekfúlafzt gabonát a' sírna mezóbenn 
A' víz' árja : Majort meg-fofzt völgy9 méllyé deríiltt Ég* 
Képétől; álló tavak el-rongálnak: az öízve^ 
Torlott gőz a' rajirkofodott felhőbe fzorúlván, 
A \ vetemény' ízeimben , ' s fzollókben , károkat indítt. 

Nagy vágyódáiíal, '*$ eggy-két látásra ne vedd-meg 
Á' Telket: fókákat-gyakrann a'«vízre vifz ennek 
Külső fzíne: ha-tnit. kívánfz meg-fzerzeni, jól meg* 
Néz2ed elébb. A' gyér gabonák, alatsonra-tfmízó, 
'S fonnyadozó vefTzok a* földnek hibájira vifznek. 
A ' levegő' posvadttságát bizonyíttya kivált-képp* 
A' ritkább yén kor , nehezebb lélekzet, hibás fzem, 
Ép fzínbol fci-rekedtt artzák, és teíli vajudttság, 

A' gyengén le-folyó Víz eggyezzen-meg az Égn«fc 
Ép levegőjével: leg jobbnak látfzik az, a* melly 
Sok köveken gördül; ez iitánn aVkáti nyer itt helyt* 
Harmad* az efső-víz, melly lomha menettel határnak 
Keb'lénn általfúrja magát; de ha végre meg-állaod 
A9'siM köz'ttjha meg-ittepedik; tsakazollyan óhajtsa> 
A1 ki meg- ántt ,'él'tát méreggel akarja le tenni. 

íz t , fzagot, a* v/zben ne kerefs .* Angolnába nyájjal 
tjfzkál benne; ha Jiih* fzáját nem faínli fzederjes 
Feftékkel, zákányt az edény*óldalra nem aggat, 
Könnyen forr, könnyen íoz borsót, vagy babot, ofztín 
Gyorfann hül ( mint az, melly a* kö-fzirtos hegyeknek 
Öbleiből • eredő * könnyű , '$ ineifzefybre-íutáíFal 

B. a • ' ' 
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Vékonyodott) teítet, '& elmét nagy erőre fegé c ez; 
És kivezettetvén, fzomját el-véfzi mezőnek, 
*S háládatos kebelét sűrűn bé-vonnya kalauzai. 

: Ekefségek* Jövedelem* TJt* Epü'eieR. 

Az' jófzágba ne kapj, a* mellynek meflze-helyekről v 
Nagy költségekkel bé-vitt vize terhbe keverné . í 
A* <'majoros Gazdát. A* mefterségi ne légyen 
Annyira kedves dífz, mint a' terméízeti Mellyet i 
Tsermelye> fzép erdők, bőséges rétek ajánlnak 
(És nem ez^r munkák ékítnek, s' melynek, az o r*á > 
Tétendő költség, könnyen meg- eméfzti gyüraŐIttsét) 
Végy olly-féle Majort; mellytol tartatni te kiVánfz, 
Azt ne te tarpsd : a* bé-vehető jövedelmeket, annak 
Afztagiból, 's teli hordajiból kell, nem pedig ííten 
Tudgya minő nagy vólttából fzámláini, 's betsülni. 

A'-, Termeit egyedül nem elég meg-tudni: tekóntsed 
A ' Kőlrséget-is, és mi ínarad-meg végre belőlle. 
Mindeneket ki-keresgélvén , kérdezd-meg eloűzör 
A* jobb Gazdáktól: kémleld-meg, fia tuz e-valő fát, 
*S Házra Gerendákat nyújthatnak-e fokfzor az tudok; 
A* rétből kívántt legeiéit várhatnak-e bármid.* 
És ha folyó-víziből állandósággal ihatnak 
A' kertek , vagy kankar ikon fzükség-e mer/tní. 

Út könnyű van-e, mellyenn bé-viteíodik z étet 
A ' Várasba: *s ha nem ferkentget-is, hogy H-rugaízkodg *f 

Szépségére tekéntve; le-nem tartózrat-e vallyon 
Báta'hojorjfíu vagy híg kátyója , ki-menni ha-kívánfz ? 
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Reggeleken ki-menet-, vagy d l̂left vifl&a - jövetkor 
Étjen-e fzem közbenn a' nap; kinn kellemes hajiéli . 
Líígyen-e, melljhe le-fzátly; nem kell azt nézned.* ezerfzet 
Jobb az az épület, melly mind a* téli hidegnek 
JBltent ÁAj mind a' napnak meg-győzi sütését* .• 
Izmos kő farival;•, *s vékony költségbe kerülendő 
Munt-fem. sz , a* melly nagy bőséggel, 's régi, piommal^ 
E'gfry-némelly árkoltt,. *"$ tornyoltt hadi várhoz hafonlítt-

A' Telkem*, ha ki-téízen a» Ház , nagyságra tekéntve ; 
A* vőltt Gazda' bolondságát fogod íizni;'« köfzoniKid 
Kel'étik, hogyha reá méjg többet költeni nem fegfz: 
Mert gyakran meglátogatod, kelletlenris, a' fok 
Vendég* kedvéért, ki , magát mulatni, belé-fcáll: 

Hogyha kl-nkts a' fold munkálva; havefznihagydcbtf 
A' fzollŐ; ha gyömőlstelenül lót, '$ bődorog a' vfe 
A'''csak gyom nevelő kertben." az femininnétsüggedgyi 
Mind ezekenn eggy eíztetiűo' fzorgálma, fegéthet« 

A* Teméfony födnék jekk 

Ollyat végy , mellyen könnyű jobbíttani; mellybenn 
A ' ml ki-nőtt, mind ép^ eleven^ termékeny; holottaíi 
Nagy, sűrit v^ílzöt nevel a* íŐJd' zsírja; ki nem fogjf 
Tér idején nyers-zóld leveéből a' fa; holottair 
A" jő-teitü fold eggy kis pihenéflel előbbi 
Kárba teendi mag t ; kebelét meg-nyittya; ki-fejti 
ZŐldellÖ hanttyát , és hönnyenn enged ekének; 
Sem nem i&m nyirkos, fem hevek repedésre nem hozzáír. 
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A' főidnek külső fzínénn hogy meg-ne tsalőclgyál; | 
Afs mélyebbre ..• mivel* valamint a* kór anya kisded ]'• 
Magzattyiba faját nyavalyáját 61 tya< tejével: i 
Szin éti ügy a' fold dohot árafzt néha magából, 
Mellyet-is a* vetemény gabonák', és fái gyumőltsök' ; 
ízetlenségek ki jelentnek az ínynek eléggé* > 

Eggy • maflái távol - esti. yőjhdgok. 

' Eggyenlő levegő5, *s eggyeiüŐ faelnek alatta 
Több fzámú Telked ne legyen.' fzép, fzedni tsomőbi 
Többet, ugyan ; de majorságod' f^iVelled-e függni 
Eggy történettől ? ez ugyan nem volna tan&sos* 
Olykor az [Jr-is helyet fel-akarna cserélni; fzeretne 
Má$ levegőnek alatra~val<5t-is kémleni ; *s nem tsak 
Eggy úton járkálni, 's tsak eggy fzínt látni ízemével. 

Varasnak > Folyó víznek > fzomfaédiciga* 

Ropjmöt Varashoz, faluhoi, vagy terheket-horda 
Vízhez, ha-tsak módgyát teheted , közelíttsen határodé , 
Mert a' könnyű terh-vitel a' Majorosnak igen nagy 
Hafznokat hajt: Munkás a' főld-mivelésre jelen van', 
*S minden egyéb fzerfzámoknak kádár'* * *s kováttíl; , 
Könnyen kapfz eledelt: nem meffisire léfzen m Orvos $ 

A' ki ha meg-betegűlfz, vefzedelmed' el4izm lfcg-ottan; 
V*sgy leg-alább vigafztallyon. Varashoz azonbann 
A1 major úgy légyen közelebb, hogy &Un telén' a* fok 
JEtívatían vendég-fereget ki ne hívja nyakadra* 

A* Katonai Ütrók 
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Fő-képpen mellőzzed azon tágasra ki-métfzett 
Utakat , a* mellyek gyakor ízben potzanak av Mars* 
Bajnokitól: fokkal kevefebb félelmeket árafzt 
A ' nyomöriíltt pórságra, jeget-, vagy mennykövet-hordi 
Felhőzet 5 mint-fem mikoron lát̂  kelni Gyalogság* 
Libáitól por-fellegéker .* Y nem-is hívja Majomé, 
Szemlélvén a* körmös ölyűt lesködni, tfibéjit 
Qfzve nagyobb gonddal; 's inkább nem féltheti nyáját 
A* Páfztor 3 mikoronn a* farkas orozva közelget: 
Mint mikor a* lovakat nem meíFze-nyerítteni hallya | 
'S ^ remegő fegyver-fény tol tfillogni tekénti 
Mind az egéffz átat: mert lopnak , rólla ki-tsapván\ 
A* Katonák ; vagy erö-fzakoíbn zsákmányokat üzneL 
A* nyomora Szántót eke' fzarvátóHs el-húzván, 
Száz, meg* ezer retten tés köz'tt haza kergetik; és 9 hogy 
Kéfzíttsen fzekeret ? fogjon, vontatni űeffen, 
bggyre-riafztgattyák ? "s ha magát vonogattya, botozzák* 
A1 Feleség sír, jajgat utánn; ar gyermek az attyánn^ 
Azt vélvén, hogy az oltor helyett puskát fog ezentúl 
Hordani 's kardot az ügye-fogyott,, és el-megy örökre. 

£ Jó,, és Gonofz SxomfzédröL 

A* Szomfzédnalpis erkŐlttsit fel-venni, tanátsoS i 
Mert fzükségtelenkül tofíz ágyat vetni magadnak; 
A" fzomfzéd tolvajjal örök pert tartani; 's végre 
Még-maradékikac-is galibákba vegyítteni, józan 
Elméhez nem férne; mivel fisemlélni fogod , már 
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A' vizet a' fzomjá fűtől más réfzre Vítettní; 
Már^ ellen-tŐItés által ̂  posványba merül ni 
Rétedet; a' terméft el-gátoltat n i ; vagy a' vág' 
SzéJJyei tsonkűlván, 's az határ-ko régi helyéből 
Ektünvén, horpadni le fze^tt földednek az öblét. 
Már fzibadon mennek más' ba mai tétre ; 's tieid f-
Hogyha közös fűből tsípdelnek-is ollykcxr; ha némelly 
Fára , határ' kát es karaján, fejfzédet erefzted ; 
Per támad y melly a* B/ró' jövedelmire fordul; 
*S barmod elébb oda véfjz., hogy-fem meg-nyerjed az ügyetj 
Bftíznosb vdlt, foha vaktában nem bántanod ar fát ? 
Eggy kisded nyereség olly nagy galibával határos* 

Itt nemfzóllok az el-rablott f2ŐUői gerezdről; 
Alma-j, dió-fákban tett kárt; annyokkal orozva 
Több ízbenn el-fikkafztott bárányidat itt nem 
Eml/ttem $ nem Hízod*, borjad'; melly vefzni találván „ 
A' fzomfzédra fogod vefzttét; mivel eddig az hágtál 
EÍ-nem tévelyedett, '& nem volt $ bujdosni, fzokáfa. 

Vaj! mi baj(os napokat fog ezen fors faíilni fejedre .-
Hafznas minden helyenn ass igaz fziV^hafznos M hív tár% 
Főképp* a' külső majorokban!*, a* ki befzéddeí 
Únalmid* kötmyittfe; vifzont fzóltítson ebédre; 
És vele-tett fzívefiéged* meg-tudgya betsfiltiK 
E* jókból ha-talán ki-fzoriíl a" Póri Majorság; 
És tsak a2 énekelő madarak7 tsevegéfeit'baílod; 
Vagy tsak ugar,<jtá, "svadon mesgyékvetemednek elődbe; 
Hogyha kivel nem leffis magadat múlatni, l i t e r é n 
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„Oftoba béreíidet 1 ,majd meg-fegod unni mezodot.; 
S ott-hagyván , haza-pffz a' városbeli lakásra. 

A* földnek pedig annyi hafzont foha femmi nem haj hát * 
Mint-Í'em az Úr' fze ne hajt-; fsak kirí a' munka* gyümol tse 
Meg-tefték, 's nem az eggy vígság , és lajlia henyéllés 
A* tsergo patako ska korul a' fának alatta. 

Ay meg-vett majornak Javíttasd* 
^A? mint hát ki-telik , 's majorodnak tnoíiani förfa 
Meg kívánnya; javítsd a* tett hajiékokat, hafznos 
Réfzékkel toldván: ültefs jó fákot eloíT/.or : 
Bázat, akolt, ólt, építned későbbMs időd leííz. 

Fogj hoz/ i , *s azelőbbi Geréb ha-mit hoffzas időkig 
Félbe-hagyott, üsd azt te magad jobb karba ferényen : 
Me t a? fold, melty bennünkrt táplálgat^ Örökre 
Fenntartván ifjúságát, vénségbe vegyülni, 
*S bő terméfek utánn meddőiéit érzem nem tnd, 
Könnyű mivvel érőt kapván , ?s nemzésre-való dífzt: 
Mi pedig ellenbenn öreg efztendőköt el-érvén, 
Már mindenkor alább-lzállunk, és sírba. hanyattlunk. 

A' Szántó-földit KofSl meg-HfzHttani. 

Sás-, r$ gyomtól, ko-, fs perjétől tifztítsd-meg határod'" 
Perjétol, babot" ültetvén , fzabadítni , tsekélyséaj : 
A ' Sás, és gyom, ekét kíván; kéz, feedgye halomra 
A ' köveket, vagy mély árokba temeffe. De fokfeor 
Tsonttyak * húzatván, meg-tsallya reménnyeket aa f$l<3 
Szorgalmas munk&ffainak ; tán arra-valÓ nézt: 
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Hogy kövitől meg-fofztatfván, ..már néki-keményiil, 
*S Meg rekedett nedvét fzűkebben közli nevendék 
Termésével; $tfagy,. mivel a* kövek a? napi ságárt 
ItfMm - íz&köJtetvéja,, legcdelmet fzerzenek a* kis í 
Bsrjtásnafcj V forró ii elegét ű&értéfcre fzoríttyák*. 

-á? Réintk mcg'újütdsa^ 

Efopjlrá.. m^ii ^ és meddöV giz*gaz Rétedre kiterjedt ,•, 
Es éz ©kéri fzénája talán tsak femjzrire-ftellŐ : 
Hamvat* vafy trágyát hordatni reája páran.ísolly. 
B" fejedelmet, ha- már későnek arányzod ; ekére 
KFjéjtiydí kezeidV's Réted''ízáotsd-íel gabonának alája. , 
Hogy .pedig; ezt a* fold1 első hajtáfa ne verje 
Mmha; kövérségét bab-, ys répa-vetéffel elozd-meg, 
...Bíjgytaa pedig fel-verte nagyon jóízágod' az erdő; 
IrtMrif'Jfcell akkor ̂  's meg-válto^tatni kaláflfesl 
A" vuitkot? mivel alkalmas, gabonának azon vad t 

.És nhrrietlen határ,;, ha kr-vágván fíjfc>.'eseotül 
SAt)6-l$ldre fogod, *s fel-forgatod éles ekével, 

A* Fáknak helyű - dimtatdfok. 

WSkm pedig fzíikséged ha van; Platánokat tí̂ tcD? , 
JLirayékos; Tölgyet* Jávort, 9s Gyertyánnal Alás fífc 
A3* M^efzett fermo-fákot pdtoht-ki: ha meddő 
Eggf-wQhmtíiy köz'ttok; vagy nera~jd fajta- gylim&lts *it 
H02jD»;lielyetfoglalni «© hagyd; vagy vágd-ki tövéből, 
JTáBgy le-metéltt rofifz ági helyttt jobb ágakat dlts*bé* 

-Ja* Tótíak H~f%dríMd$a* 
Í 
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Poshadtt Tótsa miatt gabonád ha ki-fonnyad; ha földed 
Nem nyelhet minden levert el, melly rajta meg-állott; 
Sem kozelebb-lévo íe><yamatba botsátani iietn tudó 
A* Tavat húzd-le , határ' közepén mély árkot tvetnivén-3 

*S ezt , az hol a5 fövenyes fold el-foly okolva, takard be. 
Hogy pedig a' víznek rekedéfe ne tegyen halafstáft 
Bé-, 's ki-felé-folyamattyábann : két végire kőbai 
Lábakat állítván, ezekenn pallókat etT]iel(y-fet 

Hogjha meg-ejthernéd módgyát, hogy drága meződből , 
Kártékony tavakat ki-vefzefztvén, Égnek alatta 
Uj Szántó főidet nyerhefs, oh! vaj-mi nagy hafznot 
Vennél rólla; mivel zsíros már a' fok ifzaptől, 
És ki-heverte magát, tudgy' Iften, melly fok időkig* 
Nézd BliterátJ mellette minő termékeny határra 
Jár az Ekés ? az holott tsak hajók járkáltatlak hajdan. 
Mert a' Római Nép , tnellynék nagy hatalma Világosii i ) 
El-terjedt vala , hogy ne-talán el~vef»tene némdily 
Réfzt az* ugar-földből, mellynek még nem vala mafla 
Bktokibann; utat véfett eggy tágas hegy* alíyimu 

i ) A9 Somaiak nem wjfze BUttra* vdrctfsatél tgjgy fa
lu mellett 9 mélyet lften9 hegyének neveznek, effer^ 
tíit M r fzdraztottdk; éf ai víznek tftidl-Twxietésére 
kertfztül ^fúrtak azon heyyet> mellyet axmámi az 
halhatatlan emlékezetű RiHet, a* Kircíiyi víz~ér®V&" 
nak fzerzoje » kudfatottj hogy a* fSI& ahut d grfí? 
lydkmk état nyittana* 
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És a? reft tó&i&A- zzmik folytatta kereíztitl: 
Nagy dplog í a' melJyne^ fenn van m >., moílan'~eÍ5 faafz^ / 

A9 Királyi Víz - cirokról, l b annak fzerzaj ér al, Mkvetrolv 

Megy vaía mélyebbemr. a* víz nem lácfzatos útorni; 
Végre midőn a' kát tengert áj méfteri friggyel ; 
Örzve-kotŐ y íz-arok az, hegy' ko-fzirtra-keményítltt 
Gyomrabarm ki-verettetnek., wzetefe ki-tetfzett; 
*S el kezdett munkánk'' ellea R<5m;fnak hatalma : 
Hajámi munkájic tegezé,, meg-gycfeni reménylv'n 
Itt leg-aUl b», hirbeiin névbenn a* Frantzia népet: 
Atn de ki-tettiink mi Jlóminn a* nieífeti mivbemt, 
Ő posványt közlött, annak bekapva* eggyütt> 
A* közelebb hengerrel; utóik a' Frantzia fzép éfz, 
Eggybe«fzegődtetvé» két tengert, addig bajoktól 
IS'em-látott utat vezetett a' földnek alatta; s) 
*S moftan azon gallyak (mellyek ^ nagy boltozat" híítán 

&) A* Királyi Viz^áraknak af tSbbi tmddji közön, dl 
mélkoddsra kivált "három méltó, és eggy-md/fól nem 
tdvúl»esti dolgokról vagyon itt emléfazet. Előbb* 
fzör ugyan a* Kerefzntt-folyó viza fd-dllíttott ftüUt-

v komi erefztik-dltal.a* víz-ároknak vizei* Azutdnn 
az,általfürtt hegybe bé-hatnak; eUvégr* ritka tfindU 
mdnyú gdtokkal %aholáxtatnak~mtg a1 febefs vize; 
nogy ay Uihas hajók az hegyről könnyen faere/zf 
ítdgyenek* 
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Függő hab közepett, ide nemnagy-meífze repültek 
Néha napotitt az ürefs levegőben félve; ho *y, a* z int 

l A* maga-hitt Ikarus * valahogy le~ne tiúllyanak onnan 
, FelljiilrŐl) a' földek alatt, látfzatnak evezni 

Flűtó' barna taván; de mídonn a' földi gyomorban 
Pozsgó tenger - habon majd' által-keltek , az hol nagy-
Tornyokat Egt*ek emel, '$ M terítt nézésre/mezőket 
B'ittera •" vidámság! gyönyörű lakozáía5 feerrntsés 

* ÉüziTom tetfzik tornyai! ízem elej'he, vetődni* 
Am de íém•.Ég* víg fzíne, fem a' sík r.ti tekintetj. 

Meg-nem tölthetik a' meg-ijodtt gályákat örömmelV 
Minthogy rettenetes zajjal .fordúl-le r,irgaís >egy\ 
Oldaliról a' víz; valamint ko*fz!rtos helyek ko'ztfc ' 
Égig-emeltt'Kavafokról• nagy 'záporral örégbíiltt 
T&ergetegek zádiilnak, alól mesgyékb tsapó'dv&u 
Függ az hajó meredek tsi5fzónn3 a'"mellyetazhaisány ' 
Hangzat-adó víz-gördűlés tartóztat ij etetve, 
Meg-is az honnan elébb nem tudtak volna le fzökni 
A ' vadonabb keftskék ; ugyan ott (nagy meíteri tmmkí t 
Által, több ízfecnn eggy-forma magányira vévén 
A ' vizet) a' girlyák kömnyenn eregelnek alára. 

A' Te találmányod, 's dítséreted ez, Riket; önnoo 
Kínttseit, és díízét Bliterának vára Te-néked , 
Mint Polgárjának , méltámi hálállya; Tiéd a£, 
A ' mit ez Orfzágban, nagy méltóságra, fs hafzcnrsa 
Nézve, kiváltképpen tarthatni jelesnek. Hogy a ví% 
Szót fogadott* változtatván ö régi menését.* 
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Bogy két réízre futott a' ko* hegy; nem fog el-halni.;'" 
Aldáts* meve* Meg-vagyon 6 gyözettve hatalmas p 
Elmedtől, mikor oHy tsuda nagy nieflzére vetődött ;, 
Két tengert így öfzve-tsatolfz. Bőlts. munka valőbannt f 
Bogyha Világ* dolgín kapnál, meg moíi-is az Égbőlíí 
R'a föggefzthetnéd' fzemeid' bán:úlva; hanemha 
Inkább kívánnád a* földön nézni fzerelmes 
Égpy'Onofeáti'% kit igen jelefen kéfzittnek, akar Te 
Nyomdokaidnak Örüllyöil, ákír Mars' fegyvérit űzni 
Vággyooi akár Püspök-süveget íet-tenni fejére 

•' Viszek. : l • 

Ellenbenm ha v i z e k né lkü l fzubÖlfcödik a* f o l d ; 1: 

És bizonyos jelből* lappangd nedvét arányozfz,, 
Melly vak rejtekibŐl fzabadabb levegőnek örülne." 
Yedd-fel oddjából; de hogy itten meg-ne tsalódgyál; 
Nap-vezető hajnalkor az Ég* tűz-últte határit, 
Főidre boriílva, vegyed fzemeid' tzirkalnúra: hogyha 
Lántandafíz könnyű felhőt fel-kelni, vagy ottan 
Gyér fuftöt fel-verni magát.' ke?ídgy ásni; vizet lelflfc'i" 
Ezt a* nedv-fzerető Moh, gombolyagokba tekergő 
Sok Sziínyóg, Fiíz-£ík, Sás; és Bolhák* füve, *s mí$ több : 
Édes iév-fzívő tsemeték, bizonyíttani fogják. 

(A* vizeknek kerefvjiroh) •/} 

Illy jeleket, 's nem jős veíTzöt, követ ím az-is a* via! 
Fel-keresésében , k i , midőn lappangani fŐIdbenn 
Élzre-ve&tn valamelly eget; hogy ^uda jpeftejri méddul 
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Brzi-jelen-létét, fennyen meri mondani; miní-ha 
A" magyard-veffzőt a'. föld: kebelébe le-rejtett 
Víz, le-felé tudni gorbtrtem, 's iliyen erőt a* 
Szem' láttara-meno folyamat nem tudna vifdnL 

így az Blol-mondó, horgas bottyávd $z Égnek 
Öbleit éi-j árván , 's madarak* repttére tekéntvéa 
Hajdani Rómában, már a3 mit előre ki-fzaígiott 
A* dolgok' fclyamattyaiból,; r'á-fogta, bogy aniaalc 
A' .padárak* járáfa fzerént, «neg-kéilene jtemu; 
Többet hivén a ' w p nékik:, mint SnftÖn-elzéirek-

• . A' míkor eggy Víz-*, \<? p '* t 'jz-fcéresö, íBmapEgig emcibé 
'> Tsaífa $aíalmán-nyát hangos tsevégéirel eí&Gtem ;-

'S fzámtalan embereket már majd há óíá vezetne: 
A* melly pénzre talált tggy*némelly fűnek alatta 9 

ÉtMS/azöfl.'p-énZ't -mindennek ' láttára le-téfxein 5 

Mintha nagyonn álmélkodnám, az előbbi helyére ; 
aS »hogy tsak az ő kézitől hajlott vala, mem ptdig .örikéaat 
A* veflzo, mejg-kiVánváti bizonyít'ni.: mldönn ő 
Félretekint» az aranyt el-tsípem : fogja megintlen 
A* veflzot* *s hajlattya, k«zét ingadni nem hagyván; 
'S azt álla t tya, hogy a' magyaró-hajlrfs' oka nem teás 
Vóit, hanem a* voafzó, 's otMévő titkos aranysának 
CJgy~e ? de tnár, mondék, az arany nints ottan: azonban* 
Hogy rókán tokái fogtunk, katzagásra fakadnak 
A* környűl-állók .* Ö meg-némú!va tovább áll* 
Artza-piráláffal, mit nyom, tudománnyá, jelentvén 

Ai4g-is ha függőben vagy, viV Nyomozója; ha4H%-w 
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A* fellyiil-flcvezett.fok je l , kéttséges előtted .• I 
Áh kút-forma gödröt .* nyers téglát, gyapjat, olajba!. | 
Gyűltt lámp ft, tégy-bé, vagy kádat beníie borítts k^| 
Kinn pedig a' feájac frdd-bé defzkákkal erŐiTenn. ?-
A* goz, oldalait, sűrűim ha meg-úli; ha nyirkos 
A* gyapjú 's téglák puha-főiddé váltanák; ottaa 
Már a' víz bizonyos. Még kételkedni találván, 
Gyűjts r'á; mert ha, ködös füit-ként, fel-emelkedik a' mii f 
A ' földből jele leOGz ndmelly tág érnek; hanemha 
A' Télnek leve imclyre beié ment volna talintáiu 

immár a* Földnek nemeit visgáld-meg; ha kcétás j , j£. 
Kelletlen , 's vékony vize leflfei a' barna, derékebb | 
ízűt ígéreiid; de fzegény ere nem fokát -öuuhet -• t 
A ' követses, nagy, bőséggel nem bízurt: üzonhmtx 
FŐBb édefségü forrá(a van : annak MZ érnek 9 

jMellyat vorhenyeges kövek adnak, hafaontaknhinni; 
Küsebe metéltettvén, folyamit más réfzre tsavarja, 

Á' Kutaknak eredetéről,. 

A' meily víz feprőjérŐl le-van husva fövénytől .-
Dúsb érből 'ízületik /s gyomrunknak erőt Izerez: a* domb' 
iUlyáről kg-egéfeségesb ; a* zsíros határról 
Leg-nehezebb: a1 nagy folyamok pedig a' nagy hegyekből 
Származváns ifzonyii sugállal omolnak; akár be/ 
Odvaik' a' forró nap' hevétől végre meg-olvadct 
Bő* leve; vagy dagadott felhőből földre le»gBr<lúht 
Efsok fzállják-meg, mellekből Kutak erednek 
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Mintegy féfzekbol, más féle folyókkal .• akár â  
Tenger ezen £3 dsiek derekát környosleg ölelvén * 
EI-fede2ett helyekenn az határ' fzínének alatta 
Szüntelenül fo'lyon, *s hab habot tafzigállyon előre § 
Es rejtett-útonn as hegyek7 tetejébe ki-nyomjon .-
Mint feint5 a* le-felé gördülő > 's ónba-tsapódott 
Víz fel-ugrik; *s a9 mennyire fel-tartotta fejét az* 
Hegy* derekánn első fakad'áfakór, annyira tollya 
Völgybe le-fzálttakor , és az ürefs levegőbe lövellL 

Végre 3 miként a' fel-forrott bor*" vékonya fifaknak 
Hírltt tetején fel-akafztya magát, "s tseppekre tsomózván* 
Meg'-ki-fzivárog .* azon módonn a* földi gyomorban 
Meg-rekedett vizet ( a* mellyet, majd végtelen-öblü 
Réz üfl>ként, bé-véfzen az- hegy* tág udva magába) 
A* tűz meg-meitegítti, 's magasb réfzekre ki-hajtya 
A ' nedves fúftot; melly a' hideg' hegynek el-érvéifc 
Óldal'it, a' sttrú párák harmatra fzedődnek ' 
$ a' kövek izzadván, bolygó könyvekbe borúinak. 

A ' folyam innen evéé; melly a'* fenn*hegynek ölébenn 
öfzve-fzoríttatván < nyűáít keres-itt-is-, amott~is, 
'S a* lejtős derekonti alatson rétekre le*irándál,. 

( £ fold alatt - való tmekroL ) 

Hogy Fold' gyomrában gŐzt-memzÖ katlan0k égnek:. 
A' meleg evtef tanónk, melly a* feles hónak-alatta 
Fát, füvetf épen. tart;, és a* tüz-gomr>olyag, a* melly 
Olly gyakran Ifrny©múlj és mennydörög Etfia* hegyéről; 

C 

. . • . * Í . . 
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Vérbe kever levegőt; 's le-fzakadván, fzámos-határnak 
Lapját fzirJkkal-ropogrf tengerbe boríctya. . j 

Veís ide meg ezer orvosló forráfokat; annyi ) 
Földi tamentzében buzogó feredolet; ezernyi t 
Bunyáfznátj 's mellyet főz a* Termáfzet hegyeknek 
Udvaiban, bőséges aranyt; melly emberi kéznek 
R'ája vetett raefterségit mind füftbe-repítti, ' 
OUy hévség Mik otxin alóli; hogy az értze- üregbe j 
A ' ki ie-fzáll j pokloknak hevét gondoUya hogy érzi; 
*S olly tehetős a' kénkŐ-tífz, hogy földet emelget [ 
Sarkaiból ? hegyeket le-ver , és ko-ízirtökat el-fzdr. [ 

A ' milyent rendítve ki brfny egyizerre sok ágyú, 
A ' fold' gyomrából olly tüz ord/tta fülünkbe : 
?S nem valarnelíy tíj mái Promet gyújtotta Világonn 
Ezt meg, az égi sebefs lángból vefzttiinfcre le-lojván, 

A ' főldben-lappangó tüz ki-jelenti magát ínég 
Néreus' Orfzágábann-is; '$ nem régi napokbann 
A ' tenger közepett fzigetet ízármazni, csudálva 
Lát ott India; mellyet azon fold nemze 9 repedvén, 
És a' mélységből ki-felé kő-fzirtokat hányván. 
Füstölgő vízivel buzdiü vala fzéltibe Neptún* 
Birtoka/ 's a' kik ezen véletlen esetnek homíijyal-
El-fedezett okait fúrkéfzni siettek, hajójok* 
Vefzttivel érzették á' bel* lángoknak harag j;fr* 

Már az hegy' udvábann a' mindég újra-jövö víz 
Szüntelenül buzog a* tűztől; a' pára ki-repdes 
Á ' felső boltokra; 's raídön le-sikamlik azoknak 
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Oldaliról, patakot t mafzt, melly lejteni kezdvén, 
'S dőllt helyeken fzágúldozván, tengerbe futíttyal 
Végre vizét, meilyet kőltsön-vett annak-elotte. 
Innen azért könnyebb, 's hafznosb vízjő-le hegyekről: 
Mert vékony gŐzbói ered, és a* tifzta porondonn 

'ÁltaMzűrodvéti, seprőjét benne le-téfzi, 
Mellyel az efso víz meg van keveredve; mivelhogy 
Ámbár ez vékony párák* módgyára, magaffan 
Fel-vonatódik az hév naptól) a* földi, motsokból* 
Számos réfzeket húz; 's meg-lévén vefztve miriggyel* 
A* gallyaim az Hajóst vég* fzomjúságra fzoríttya* 

Major-építtés* 
E* közbenn hányd-vesd efzedet, melly réfzre tegyed-le 

A* Major-ház5 temető talpát; hogy^ tágas , egéizség* 
Nem-bontó, fzépen-feküvo legyen a' Telek; és ő 
Dífzét nem "költség, nem mefters.égek ; hanem zöld-
Árnyékü liget, a" réten fok-réfzre bolyongó, 
És örökös nedvet-nyujtó folyadékok ajánllyák* 

A r ki-tsap ó fzomfzéd^vizeket mellőzzed, az Orfcág* 
Űttyaival; ne-hogy a* tolvaj* keze,'s víznek özönnye 
Kaiba vigyék sík réteidet- De kerülni motsárt-is 
Szükséges; mivel ez nyavalyát és mérgeket árafzt, 
Télre-rakott eledelt meg~ront, a' póri fzerekben 
Rosdát e j t , meg-vefzt gabonát, fok-féle bogárnak 
Gaz fiilánkjaival dagadást hoz az emberi képre , 
'S a* békák1 féregét fzittyóból fel-veri, mellyek' 
Tsúf rekegése miatt ofzol a* tsend,.'•$ kénzatik a* füi 

••• C. a ; 
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Mély völgy kbz'it fe legyen majorod le •» temetve; 
fanátsosb-

Ezt iiagy Atyáinknak niádgyok-ként felieget-éro 
Hegy' tetejére rakatni, ys izélek* reptéré ki~tennis, 
Min^fem'tér idején közel-hegynek alatta havaktól 
S víztől forvafztatni; 's vifzont; nyár' folytakor (ott-fenií 

A ' tetya-tfillagzat sütvén) a' napilak hevétől 
Égettetni, hidegb fzélnek legyezéfei nélkül. : 

Olly helyt fogj-fel azéi% meljyet fel-nem vefzen a* víz*f 

Mély völgytől fzabados lévén; tem fzü&telen-haiagzá 
5zél nem ví fenn-léte miatt; fem zápor' eséfe 
Parttyaiban nagy ero-fzakofon nenVfza|gat; hanem vagy 
Ugy hever a' volgybemi y hogy nyxltt levegője leheflCen;, 
Vagy doft|bonn úgy ül > ( hogy mis CzomízédQS hegyektől 
Óltalmáztattván, meutt légyen az éjtfzaki fzélmek 
Oítepmitól; '$ úgy nyújtódgyék - ki laposra y hogy oüstím 
.A' vizeket könnyen le leheiíen rcJlla vezetni* • 

Majd az holott fel-dom borod jk , *s dél-tájrg hányattuk 
A* fold, 's a' patakok nemi mefízixe tsergenek j ottan 
Helyheztefs épületeket: pintzékre , fzobikra , 
Iftállókra,,- *s egéffz ház' tájékára lemezzel 
Veíi:ki barázdát,itt; .'$ ne-talántán hírtelen éíízel ' 
Kárba vigyed magadat; kéízhts munkára valő-ízert 
Már az előtt", mellyről vélled valamelly okos ember y \ 
EfztendŐnek alatta y fzotofs ítéletet hozzon. j 
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Épittisrt fztrxendü Ka, Fa, Méf%? Tégla,. 
ÍV béf Jófzághoz külsőt kell adni; vifzont a* 
Külsőhöz béls-o Telek-is fzt&séges.: az házad 
Eggyezzen~meg határoddal; mert tiem-de vifelni 
Nagy dolgot dítséretefebb ., mint kezdem ? mennél 
dögösben kezdődik az ház ; a* félbe-fzákafztás 
.Annyival éktelenebb:*'hogy azért építterii könnyű 
Módod aűafsék ,*s•hafetalaniíl ne löhafízad az erfzényt; 
É'Iy az ajándékkal, mellyet terem Önnön hatatod* 
Nyújt földed falaidra követ; nyújt házi fedélre 
Fát ingyen ligeted.; más ízámtalati átsi ipivekre, 
Nyöjt tufákat, rozsét, í old 9s affzú gallyat, hogy aatzal 
Égeheís mefzet, és téglát, Ásatni porondot 
Vagy földből"; vagy feárnfoéJos folyamatnak öléből 
HórJathattvi tsigfc lovakcwm. Mind kéfz legyen addig, 
Míglen a/, ép/ttétt kezded, m,ir jóval előre. 

Tér ideqén ne heyeli3.eE , hantra követ jhardgyoÉ 
az ökröd-

A.* közelebb, bártzoii tölgyet fzedgyen4e tövéről 
Fejfzéd és Platánt > feáraz munkára felettébb* 
J ó Eetiyvet, \ Gyertyánt > Nyár-fába pediglen hat&tjjoa 
Már hóid* fogyta-felé; de midőn mát* bélé közel van* 
A ' vágáfl: .mélyebbre ne vidd: hagyd állani lábánn;, 
Hegy- ic'l-nyíltt ereinn roffz nedvét adgya-ki £ogytigs 

'S így, tartós iáját, több efztendokre vihéffe, 
Hogyha kövér a" főid , 's követ épületre némád/ a* 

Téglavető fi&eres krétából (estet 'elÖbbfz&E. 

http://heyeli3.eE
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..Vízbeim áztatván, azutánii multára lapítván, 
9S el-vervén a' nap ak hevén bel' nedveit ott-kinn > 
Tégíáfcat veíTen-,-'s azokat lángo!lya-ki tíizzel. 
Kezdgye pedig dolgát vagy nyárnak fogytakor; üzvJn., 
Míglen az Őfz vég'.'re nem ér; vagy téli fagyoknak 
Bl-menetén, mikor a' kikelet már fejti virágit : .. 
Téli nap' a' téglák meg-nem fzikkadnak eléggé*; 
'S meg-fognak repedezni vifzont a' nyári melegtől. 

Három négy napot ádgy a' Méfz-kályhának hogy égjen 
Szüntelen^ a' míglen fenekén meg íum reped a' kő , 
És untig ki-nem önti ipagát a' fairbe vegyiiltt láng. 

A' Kőnek neme, fok, melléből több-fé,e hafzonra 
Égethetfz-ki mefzet.- falakat síkárli , lágy,, "jó; 
Épületre, kemény kova, jobb. jó-féle fövenynek 
Azt tartsd, meliy tfikorog kéz köz'tr, ésiemmi petsétet 
Nem téfzen, mikor hó fzírííi köntösre vetődik, 

A7 Ház' Alapja , Tekintete, Ablakai. 

Mindezeket mikoroo meg-kéfsíttttted; az Háznak 
Vefs temető-talpát, jó-tartós földre találván: 
H-gyha pedig derekas feneket mélyetíbre fem érné(: 
A ' falnak negyedik réfzét le-temetned , elég lefíz ; 
Tőjgy-fáből lehet illy efetenn'b verni karókat, 
Es siíUyos köveket bőven rakegatui begyekbe/ 

Délre legyen fordítva fzobád; hogy mcilie AeHiágyáa 
Nyárbann óldalló sugáriVál, érje-me^ a' Nap 
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Ablakidat némelly ideig) 's házadra ne liözzon 
Nagy meleget .• de midőn közelítt a' földre, 's az úttyát 
Fagyba-fzoníltt GömzoP fzekerére tsavarja; fokáig 
Érdesvén, a* tál' hidegét enyhíttse tüzével, 

Moft, valamint a* várasbann, úgy fzinte kivül-is; 
Építvén nénrellyek; hogy a' nap' fénnyé tetézve 
Bé-dontheffe magát; olly sűrűn 's nagyra hagyatnak 
Ablakokat, valamintha ijilon fem heverna, fenem tsak 
Ofzlopokonn a' büfeke fedél, *s a> fényes üveg köz'tt 
Nera tudnák bolygatni derek, fzél, 's nyáti meegséj. 
Mert ugyan-is, bé-ront a' fok sugárral az hőség 
Nyár1 idején; 's ha vifzont eUkezd fütyölni fzelekkel 
A* vad Tél fagyos éjtfzakról: a' nyílatos házat 
•A' fityegő fergék' fokasága nsm óvja hidegtől. . 
A' Nézők' fzemeiknek imígy kedvelnék az hívság* 
Kedvellok; '$ hogy fzépeknek láttaíla •..• k ott-kitm 
Házaik , a* fzámos galibákra nem hajtanak ott-benn. 

Ujabb módi fzerént építteni, nem tilos a* nagy 
Vírafokonn, az holott eggy*tnás köz'tt a' fzelek annyi 
Hartzra ki nem kelnek, mint a' térséges helyekbenn. 
Öüd' nyomdokiból ki-ne tel j , éí a" major-házba 
Apr.bb ablakokonn nyifs nap' súgárinak utat. 
Arra ne nézz, ho<y nagy forral láttaQan&k egyre-
Nyílni fzobáid:, hanem fzabadon ki leheffim azokból 
Járni; hogy a5 felefebb Vendég nyugodni beíéjéc 
KŐUözvén, eggy-más* álmát hortyogva ne rontsa, 

C-4 
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Para/zt Ed%. Ifidllok. Konyha. 

, Hazád ha *neg~kéfzült, eregefs másféle vagyonnak 
Új hajlékokat: á' nyirkosb hely bornak adafsék: 
A z , melly. délre teként,-olajat fog-tartami•- tétesd 
A ' telelő kortvélyt '$ almát a' fzáraz helyekre > 
Polyvázott defzkázatokonn: hogy az éjtfzaki dértol 
Rántz ne legyen berniek, 's a* déli fzelekre -puhulás; 
Lágy tűzzel fagyokat, 's ártalmas nedveket üzd-el, 
*S a'mellyben hiba van, gyakran vedd ké^be, 's törölgesd: 
Mert ha reves valatnellyik, el-hat mifokra penéíTze, 
És az egéffz péltzot fzörnyeia meg-vefzíi rövid nap*. 

Játtasd-meg fzabadon teli tsűröcf az éjtfzaki fzéllel; 
Ám tíe Notus vizenyős fzárnoyal közelebbre nfe jpjjön. 
Némellyek pedig házok előtt mély vermeket ásván, 
A* gabonát oda rejtegetik ; Js nem tartanak attól, 
Hogy nedves levegő kárt ejtsen benne, vagy efső. 
A* Zsuzfok a" gabonát meg-kezdvén velzteni; felső 
Réfzeket ü\: veje jóföágod' meg-dögleled 3 hogyha 
A ' >ki~kotortt magot a' teli tsür1 közepére ki-fzőröd, 

A ' Majoros > tágasb házat f oglalíyon : adafsék 
Béresnek különös fzoba, '$ úgy Páfztornak-is : efsŐ .9 

Melly meg-ront; falat, és barmok' körmáre vefzétyt hoz, 
'S több fzomorú nyavalyát nevel, Kiáltókba ne tsapjoiu 
Benn f/ftös lámpás ne legyen fel-akafztva, vagy a*'-vak-
Ablak koz'tt el-rejtve: mivel rettend világa 
A' barroot. Kenyeret távol kell, bőltuak alatta* 
Sütni; ne-hogy, padláft érvén, ki-rohannyon ta égés* 



í 
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A' Majoros jó-b8 Konyhával birjon, hogy dbfaa 
Meg-melegedni kemény télben 'bé-férjen egéílfz bíz 
Bft vefelé 3 's ki^pihentiye magát a' nappali terhbál, 
És íolytaffa. rakott tűznél végére nem hajtott 
Munkáját *- mert éjjel -ha-nrit végezhet -ez által 
A ' Majoros, ízűk tér idején nappalra nem haggya* , 

C A9 Parafat Tselédnek késv ejtváli munkdjiroL) 

Étel utánn tél-tűi ülvén, itt ízálas Ekés, ott 
-Borzas Páfjztori ketskének -s birkának ; amottan 
Nagy, tenyeres-talpas Béres.- fcő-váilu Kapás ot t , 
Fal-kotozik, vagy zaorzfellyák a* tengeri -házát;. 
Vagy fonnak fzíjos vitlát köíamkraJf V/begjtezneJk 
SzŐllÖ-töre karót. Víggabban, mint*fem ^zenkor, '.. •• 
A' péc Lyányoknál .íbtia nem perdülnek az orsók*-

Mert mihelyeft a1 Gazda ki-ment marhájihoz: ottan 
E z , • agy amaz, valamint%a nagyon lángolna jfcerebne 
Eggy bizonyos, de bahó Béreshez ; hamiskodikj és azt; 
Mezes fzózatival le-kötozvén, annyira birja^ 
Hogy ki-jelentse vifzont titkosb indillatit hozzit 

És rekedett tcrkíc faragatlan dalnak erefztvéa, 
Mintha 4ítsírtetnék, a* nagy katzagásnak .örűllyik; 
*Stf kéferü tvííík hojg'tt még fajdítnife tud4gj% 
A' mikor artzáját á' tűn talán Hrzfe korommal 
Bé-tziraollya. Van a* fakkonn illy-íele botor nép, 
Afláfok' tsuf,a, boload^ya ;'knöl^mint ttaya baroaim! * 

c$ 
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Úgy hiínnak, már öklözvén, már félre-tafzít van; 
Ó pedig e* tstífsrígakat- is tapfolva fogaugya. 

ÁUitts fzínt ToJgy-oizlopokann, hogy alája-viheíFe 
A ' Majoros 9 fz^kerér; *s kereket y téslákat, ekeket 
Kéfzíttsen, mikor efsoben más mivre neai érhet. 

Vendé* -fogadó. 

Orfzág-űt mtílett feküvén Jófzágod , ha fok nép 
Jár, 's kél arra-felé : Vendég-fogadóra íietve 
Tégy módot; de fzegényt tenn' hajlékodba fogadgy be* 
A* Szállás-névről hívták a' Régiek hajdan 
Mennynek foldoek Urát; ?s mikor a' fene barmok-is álmok* 
Ön' rejtekjekben végzik, künn-há ni nem hagytak 
Embereket; sőt vendégül fzáüásra vezetiek. 
Nem tudgyák vala még ezek azt, hogy az árva fzegénység* 
Ronggyaibann hozzánk jő fokfzor az Illeni Felsége 
'S a' nj^omorulttakkaltett jók mennyekbe vitettnek* 

Szérfi* .' • 

A% Széró ne legyen majorodtól mefíze; hogy arról 
Félbe-ki-vertt gabonád' bé-ránthasd ízibe , terhes 
Felhőből ha nyakadra rohan véletlen* az efso. 
Ponkos helyet, 's iáktól tifztát válaüz-ki, hogy a" £zéíf, 
Nem lévén akadállyá, magát fzérodre vehette : 
Jól meg-kell pedig azt elsőbb' döngölni; vagy apró 
Kővel (öröikkétig tartami így allya> ki-rakair 
Mert a* tséy-hadarók áital fel táratik a'-fold, 
'Sa'magotel-nydi, v.igy Jcg-aiább pur-ízennybe vegyíitu 
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Efso-viz fogó hely. Ganéj-I ely. . 

Tó , kettő légyen: vetízöt áztaffbn az éggyik ; 
A' tifztabb, könnyű fzeríel marbákat itafíbn. 
Ház' és iftáiló5 fzemetét ^ az otromba fzelektol 
Földre le-vertt gallyat, ki-tsapott folyamatnak ifzapját % 

Házadtól metízebbre, vizes gödrökbe, temesd-bé* 
így fík erefs égben maradand a'trágya ; 's ki-vefzvén 
Nedve között, a' magtvem fog rafíz .gyomra tfirázni, 

J£ Telek9. f,eUojzícttá]}u 

Kerti gyümőlts, és ksríá virága és a" mi fzemeknek 
Tvtfzetes,, és ragadó kezeket kífzthetne, majortól 
Távolabb ne legyen. Ligetet vefs éjtfzaki réfzről 
A' zúgó fzélnek, melly ennek ekállya haragját; 
És zöld üftokke!, nrellyet kikele:re megintlen 
Fel-téfzen , deret ellenzen, gyengíttse teleknek 
Vadságát , 7s az heves .nyárnak dél-táji sütését. 

Islirkos vápa paréjt kedveli, fenn-dombok olaj-íiít; 
* Térségen vagy sárga Ceres , vagy gyenge virágok* 

Tíillagival-ragyogó rétek foghllyanak hellyet. 
•A' fzölo távúl>l.e&>ekenn terjedgyen~el, és a* 
Téren-járónak fzemit édesgeffe magához. 
Mennyi darab fójkiet fordíts rétekre 9 vetésre; 
Mennyit fzánny olaj-., és fftÖliÖ-kmeknekS ar 'nyozl 
Munkádból, 's nyereségedből.- tudn* ülik az haíznodT 
\S KŐltségid'lel-ízámolván, azt nézzed.* fcogy a'nyextt 
Pénz mire ment légyen, nem mennyi terem-meg batárpno. 
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Gabona alá - vdó fold* 

A' teeliy fold gabonára-való, meg-yárja, hogy őtet 
Oyakran-forgafták az ekék; 9s kolrsön-vefzen ismég 
A* niífgból, mellyet fizetettedé hitével azonbann 
Játfzik néha ,'raidőnn *z idő fok nedveket önt-ki; 
Vagy meg3 igen fzára2; vagy" meddőségre verődött 
Már az ugar; vagy jég-efso romgáüya vettnek 
Szárait, és fzemeic ízanafzétt omlafztya luiláfzbóL 

á&SöS- , ' j 0%" tett. 

Sok költségek utánn á* SzőllŐ mind meg-eméfzti 
Ollykor termését: az Olaj-fák' foríbk-is éppen 
Nem bizonyos; 'sámbár kevefebb mnn'ciba kerailyö«» . 
Hogy gyaporák Jegyének; még-is raeg-fzoktafc hidegtől 
*S nagy Forróságtól meddőlni , ?s le-hálhiak az .-ágról 
A ' kod1 mérge miatt kikeletkor gyenge virágú 

RéuK. 

Mentiek az illy vefzedelmektől a' Rétek: akár-mint 
Terheltefsenek a* ködök-, és otromba fze ekto , 
Meg-vetik a1 fzomorti hideget ;-9s bévségre fem frajtnak.,'-
Mellyet az ők kebelekbe le-.vontt patakocska meg-enylutu 
A* Rétnek fiivihez nem kell nagy fzorgálom.- hogyha 
Hajtani kezdett már, gond nélkül önti gyü uöltsit, 
És Gardájának fzámos jövedelmeket hoz b 1 : 
Mert fzénát ad télre, ys e^éllz efztendei tartáft 
A* mives ökröknek; gobölyt nevel; és az határnak 4 

illatozá gyönyörűséggel i miwd eUepi Csínét;-
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Vagy mikoronn harmatba-borúltt fiive tarka virágok* 
Rendében mofolyog; vagy ezennek görbe kafzáfól 
Foldje-teríiltt felymén kínál heverefzoi; vagy a:' fef 
Helyről^ tsergedezo patakot- kebelébe fogadván , 
Új baglyákba-meno Hnttsit termefzti fzünetlen. 

Hogyha tehát Réted ponkosban fekfzik; ha nem kap 
wA* va'zbol eleget; termékeny Ló-here, Rosnok, 
*S több iilyen jó fű-magokat kell vetni beléje, 
Es örökös folyományt valahonnan vinni reája. 
Más, mikor önként-is zsírosb ing'vánnya fú >ret fzfil ; 
Mint-hogy az illy földnek nintsen fzüksége vizekre. 

Azt pedig én, jobb lefíz-e vetéft, jobb lefíz-e gyü~ 
mőlts-fát., • 

Vagy fzőllőt jófzágidban termefztened ? itt ki-
Nem fejezem: láfsad, mit tettek az hajdani Gazdák: 
Mert hopy mitulen fold mindent meg-nem terem , agg fzó. 
Me'y Ő kát-fejinél bányákat lát az hegyeknek 
Mélyre ki vájtt értz-keblekben nagy-meffze haladni, 
'S olvafztot vaftól kohókat villámni; Garamna, 
Zsíros főid közepett folyván , ki-nyomattni tekéritgek 
Már fajtot, már termékeny fát fórra fel-áüm; 
Majdan'búza-kalongyáknak nagy rendi vetődnek 
Mind két parttyairól és fzSllő-fűrtök elej'be. 

Erdők. 

Dolgod ajcír-hogy' lefíz j jáfzágod akár mi reménnyé, 
Bíztaflon 5 kérlek > ne botsásd a' régi Ligetnek 
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Hántására fzabad fejfzéd'/ jaj, mennyi hegyeknek 
Tar minden réfzről tetéjek ! melly fzűke vagyon m>, 
A' fiinak! még fzalma tüzünk fem léfzen , ha mind íg 
Fognak az Erdőben k zeink le-terítteni mindent. 
j&dgyon ugyan tengerre hajót j. konyhára tsutakkal 
TsBg-bögöt ,-házra gerendákat,,'s eke>-fzerre való £ít-
De magad-ís-, mellyet még Dédösöd illtete » lábán 
Fenn-tartván•.,. unokáidnak, nyújtsd által örökbe.. 

£ Kdmpdniai Evd'oneJt. siralmas, ki-irtatáfa.. 
Oh „ hol van fáradtt elménk' foíjléka í hová-lett 

Hajdani Tő'gy-erdőnk y mellyet Kámpánia töllünk i) 
Nem mefizére nevelt! molí-is könyveznek utánna 
Bús lzemeink, ,rs. Vendéginknek mutogattyuk az áldott 
Régi helyet, melly a;: majonmk* berkével hatiíros 
Lévén, zöld sátort ereget vala; moft pedig, oh nagy 
Fájdalom í el-pufztúlt I a* gaz bé-fonta tövifTel! 

Olvasván ezeket, vallyon keferegni ki tilthat 
Engemet? és mivel ott múlatnom nem fzabad immár-
»'í. leg-alább emlékeznem ? mert látni magamban 
Képezem a' romlott erdőt lábára fel-áll'ní; 
*S Tárfaimat sétálni megint vígságos ölébenn. 
líejtekes árnyékbann, az Egek' törvénnyit efstekben 
Forgattyák, íeí-al á-járván, némellyek; azo;;nak 
Nyelvek imádságban fárad.- más, Tölgynek alatta , 
Üldögél;^' madarak' tsevegéfeit hallya, 's vifeontsg 

i ) A' J. T. Tolózai Majorja. 
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Hallotik Ő töllök, gyönyörű hangokra fakadván, 
Vagy pedig hárfáján pengetvén vers'it; az álom 
Másnak rneg-nehezűltt fzemeit meg-lopja; Tekére 
Kelnek imitt; más-más játékokat űznek aniottan * 
let könyvek vétetnek-elo j bár légyen az erdő 
,A* súllyosb munkák' konnyíttéfekre fziiíetve* 
Vers-ízerzöt valahol közeiebre nem ihlet Apolló r 
\> a -ki befzidével fel-akar gyiilafztani irépet, 
Néma Tserek köz'tt erdőnek nyugalmas ölében 
Kéfzűl mély dolgot fefzegetni , V ijef&teni bunöfi. 

I 
Vaniernek Bárányai: P- Klerík* 

Láttalak itt téged% Elérik, veregetni fzerentsés 
Haifádat, *s bolts homlokodat nagy kutus ölelvái, 
Mennyei verfeidet gyakrann énekleni; mellyek* 
Szépségére íbká bámiila; ?s ezüfttel arannyal 
Nem győzvén elegendő-képp' tiíztelni Toldja s i ) 
Bé-veze üt a" nagy KŐltŐk' féregébe, hogy azt te 
ítéld-meg, kiknek kellöfsék adni jutalmat. 
Vaj mi figyelmetesen, mellyfzonajiíhozva,'& örömmel 
Vigyáztam fzavaidra, midonn a' barna ligetbenii 
Olly jelefen tudnád verfeddel el érni Szofokles* 
Fenn-járó tüzes elméjét; vagy alábbra le-fzállván, 
Frantz nyelven, mint-eggy vetekedve, követni Terentznek 

l ) Tolözábann az Akadémia* tagjaivá rendeltetnek , d 
hik három jutalmat vetttk* JP« Kiérik azzal már 
nyóltzaáih ízben tifzteltcteit-meg. 
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Tréfájit; 's ekés fz.óllás-fo4yan>attal előznél' 1 
Gyors patakot,, mikor Óíz' kozepánn a' népnek az igét íi 
Fejtesdváa ( valamint-ha mezőt ki-fogyafztana mindég íj 
Dílzeiból már híre-futott fzavaidnak hatalma ) | 
A* meg-íiríiltt váraft meg-tömnéd újra lakoflaL 

Ah 2 jut efzőmbe, velem melly víganjártad az erdőt; 
*S melly örömeit ültél agg Gefztenye-fának alatta 
Forrás-kik3 fejinél; az hol a' fzellőtske, khegvéifcj 
A" remegő hús- árnyékot, vén Gefztenye' ízőrös ,' )\ 
Tokjait y é$ madarak* féregét, Cmelljeh&eL inogtak ^ 

l A* leveles iáknak tetejfe, ) kriftályi vizébenn f 
ügy ábrázta, hogy azt vélnéd, hogy benne fzülettek 
A* fák > borzadozott a* víz, és benne repeftek 
A* madarak, rs nem az árnyékjük futa rajta kerefztüL ,J 

Itt, mikor olvasnám mvpkám*' zsengéjit előtted, ' 
ÖíztÖnÖzőm, *s vezetőm te valál; hogy verfeim' újra 

•Rendbevegyem, *s meg-igyengeffem, gerjefzteni fzoktáL 
A* te neved, mellyet felséges lantod örökké* 
Fenn-tartand; ha tsekély, *s kormányzatodnak alatta* 
Kőltt konyvetskémből M-maradna; ki tartana léuni 
Hál-adatos kiket bennem ? kedveli ni magam* fem 
Látfzatnám, ha barátságom', melly kisded időmben 
Bíár te veled vala, nem vágynám ditsekedve img-ívni: 

P. , Kcmpifztron. 

Lelkemnek fele, Kampifztron! nagy lenni Világgnn 
Itten kezdettél magad4s;.neVed híred imitt nőtt 
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A* Tser-fák' árnyéki között olly annyira, hogy már 
.Moftan akár lantot veregetfz kezeiddel, akár a* 
Síp-fóváft próbálod 9 akár lábadra fzekernyét 
Vonfz-fel, akár paputsot; vagy RÓTOÍ/S Frantzia nyelven 
írfz , 's fzóllaíTz; nints 3 a' ki reád bámulva ne nézzen, , 

P> Belou P* Mourguét* 

Tégedet én, ki Tanítványod moft lenni fzeifetnék ; 
E* Ligetek köz'tt oktatlak vala gyenge korodban , 
Kedves Bélótom; mikor a* Parnaíízufi Karnak 
Szentelvén magadat, minden tudományra fzerentsés 
Elméd olly kéísnek látfzott, hogy arányzani fenki 
Nem tudhatta, magad4 főképp* mire kellene fognod t 

Hogy nevedet fő dítsoség' tetejére lövellyed t 
Mert akar a' népet, tehetős fzavaiddal* hevítnéd 
Szent helyekenn; akar a' Mázsák' féregébe Ézegodvén $ 

Pállyát futni velem gyönyörű verseddel akarnál: 
A' Váras falapolt, *s dalod* örvendezve fogadta, 
Szint'úgy, mint mikoronn a? Doktori fzékbe feldűlvén t 

Fényefségre derítted Hitünk1 mélységes homállyit; 
'S annyi Tanítványid (kiknek már fzámok egéiftenn 
Ötfzázig fel-verte magát) bolts nyelvvel Hazánknak 
Oktatván, példájiddal jöságta vezérled* 
. Oh, víg sétáló helyek! oh, hova lettetek éídőnk' 
Sátori, mellyek alatt illy Férjfiak éltének hajdani 
A* gyönyörű Szálasra midőn már fzinte ki-keloe 
A* vég*nap,jáj,melly fzomorű panafzokr a fakadt fáit 

. / . .Dl .• ' ' . 
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ParnaíTzus' fzent bértze! de nem menthette kegyetlen 
Fejfzéktől komor ének'ivel; tsak hefbsi kefergett 
Hárfáján; tsak hafzontalanűl ontotta haragját j 
Murge: meg-adgya magát a' már verfekre nem-hajtó f 
Tőigy-fa; de meg-jajdúl a' fejfze' tsapáfira, *s a5 mint!. 
Engedi, fzép teftét környíil-vett mély febej minket, 
A ' kiket olly gyakran be-.ye.tt vala sátora, nyögve 
Hí nyavalyás, és kér, hogy védelmére liefsünk* | 
Meg-jelenünk ; 's valamint a' fzörnyú hartznak utánna : 
A' Tábor-vezetŐ 3 's ezeres Kapitányok eUiállván, 
Ifszonyodunk, mikoronn az ajtitt vér-leptts 5 *s le-taglott í 
Teíleket, és nagy-tágra lu-nyíltt fzájaknak odóját 
Szemléllyük? fzint' úgy remegünk, a' régi', de moífyn 
Fejfzéktöl le-terűltt Tölgy-erdőt fzerte heverve; 
Gallyakat ágaktól, ágat le-metélve deréktői, 
E« sz einéfztŐ tűz9 toriába ki-fzabva , tekéntvén. 

A* Ligetel-vefzvén, melly dífzt vefztett-el határunk! 
Millyen homályba borúit ,eKámpánia, hajdani fényed! 
A ' melly, fzép 'a mefl^ére ki-nyíltt erdőnknek erefzté 
A* le-ver6 kezeket, 'is hadi kéfzületre, hajókra , 
Eordíttá Majorunk' ékét; a* moftoha fzükség 
Ném fokát aggódván a* külső ízínnel, ugart tett 
Főidéből: eke jár moít ot t , az hol égig emelte 
Tornyait a' roppant épület: sárga kaláfzok 
Habzanak ott, az holott tolgy-fák állnak vala hajdan. 

A! fzöllŐ-hegyek' oldali köz'tt bodzára ki-terjedtt 

http://be-.ye.tt
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Utakat cggy-flnáftól eggyenlő-meffze palántáltt 
Szilfák'ilíték volt; moft minden dífzek az eggy hant: „ 
'S hogyha talán némelly tőkék fenn*vannak-Ís eddig j 
Vagy történetből fakad-is még fátska tövökről: 
Bús fcívünk* keferü fájdalmait újra tetézi, 
A* ki-vefzett árnyék' vóltt képit élőnkbe feakafztváa* 

Puízpángnak, pulya kÖrtvélyRek, nints üftöke metfzves 
Rend nélkül, fel-alá, fzaüafóétt futamodnak az ágak,4 

Lónak fzüli fovány zabját már moftan azon kert, 
Mellyben gyenge virág, 's vetemény kelé néha napokbaií. 

Már a' víz tsavarogva bolyöüg 5 tnelly annak előtte 
A* levegő1 kebelébe magát játfzodva lövellte : 
Akkor foródott az OrofzlányY'? tengeri borjú* 
Szájából/ moft nemtelenül nyalogattya fafzulyka% 
És kápofzta* tövét; 's a' tengeri borjú','* Orofzlány* 
Torkábann legyeket fogdos fonalára hafas pók; 
Vagy féfzket vertek madarak, *s tojománnyokat ülik. 

Árokban járt néha-náponn a* boldog határnak 
Keblében fzülefett folyamat; 's kedvünkre hajóztunk 
A* zőíd rét* fatsaros katajátt, vagy az éhes halaknak 
Ál falatot vetvén ; vagy viV hidegével, homályof 
Árnyék köz'tt> fzabadok lévén a* napttak hevétől s 
A* játfzó ladik-is már, gondolom, el van adattva; 
*S mint a* TÖlgy-fa, kementzékben tsupa hamvat ha* 

gyott-fen»* 
SS a* babofott.feftett Pif2traiíg4s 1 t#lly* raik<?r Ülíié** 
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A9 partonn, hozzánk közelítvén, gyenge gyümöltsöt, 
'S lágy kenyeret remegő farkkal koldulni szokott vó.t* 
Vagy ki-Vefzett., vagy kellemet<sb folyamatba i, élődött 
A' zákányos helyet rekegő Békáknak erefztvén. 
El-pufztúlt a' Páva/ büdös Tyiük foglal-el udvart, 
>S Lúd',' Rétzével • harcolóképp' a' tifeta Gaíamb-is 
Hárnlas váraiból el-enyéfzett.' Baglyok t volt'jnek 

. A ' niárvány-ofzlopra rakott, 'sirioft pufzta toronyban. 
Mink-is el-indúlnánk; de hová? mert moll is elej'öe 

Állíthattya magát minden fzomfzédos határnak, f 
•'Bátor alá-fzállott legyén-is, Kámpánia régi i. 
Dífzeiben : mert fzépségét nem tudta le»vetni í-
Annyi vefzélyek utánn; és a' mit rálla leJbtízott \ 
Emberi \éz, a* Tcrméfzet'keze r'ája ruházaa. 

Hlyen vefzm-hagyott díízü majorokra tegyen ízért 
A ' fzeme-nyíitt, *s elmés Vevő , mint mellyek igen jól-
Helybeztettek; örök-forrású vízzel itattnafr; 
Ŝ ioldi kövérségből termékenységre meneudÖJt 
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A' 

PARASZTI -MAJORSÁGRÓL. 
M Á S O . D I ' K K Ö N Y V , 

A Szolgáknak Fálafztdfok, és a major-
lodásban Különös mimkájoh 

Már meg-f ejtem , hogyan válaffz munkára Tselédet; 
'S minthogy az alkalmasb munkás több haízno-

kat hajtand; „ 
Tégy leg-előbb'-is fzert jó-tsontos, 's tnoftoha-képű 9 

Ám de fzelíd-kezeket-vifelő nagy-fzálaá Ekésre ; 
Kit nem roíTz erkőlttse , hanem vad termete tegyen 
Ökr'id előtt félelmefsé; ki dologra ne hajtsa" • 
OftorozáíTal , hianem zordon fzózattal ijeffze. 

Szántó* 
A' Szántó 9 ha tnagafsafaban nőtt tefte , lemezzel 

Könnyebben darabol gyepet, és a' tágas ugarnak, 
Ökreinél fellyebb-érvén , vég' fzéllyire tárgyáz / 
*S kisS közben kanyaríthat ekét, ha taláina heverni 
Uttyában Vfilamelly akadék, a' mellybe tsapódván, 
Megsérülne nyakánn az Ökör, vagy fzarva ki-tornéfcw 

A' fzántás' idejét, 's a' főidnek tuddgya mi-voltát, 
*S óvjon ekét vagy igen fzíraz,vagy nedves ugartól.-. 

.. •'• ••• T>3 • - . 
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Mert a' nedv el-enyéfzík, ha meg-moágattatik a' por; j 
fS a9 rpg egéíTz efztendoben meg-nem törik, hogyha l 
Kormányod vizenyős főidet nagy tagra hasából 

Juháfz* 
Többnyire do^gaibann az Iháfz^z Ekéshez hafonlítt* 

*S jóllehet eggy dolgon ritkánn eggyezzenek; ámbár 
A9 Szántó, fűtől- fzabadultt földeknek örüllyön, 
Á' Birkás pedig, a'.bokrot meflzebbre kerülvén, 
Pázűntral feé-vontt heyeket kedveilyen : azonbann 
Igy-ís azon fő-tárgyra teként miinkájok '-• az eggyik 
Szánt; és vet; jtíh trágyával gazdálkodik a* más .* 
Hafznál főidnek az Ih j de vifzontag az Ihnak-is hafznál 
A ' ki-virúltt főid'., fzíae.- nem-is vídtílnali határok, 
Sem Jáb-nyáj, ha-tsakeggy-másnak nem nyűjtanak ételt 

Hajdani Romának Fő Naggyal, hogyha-ini főidet 
Nyertek fegyverrel; nem akarván bízni Tselédre, 
Ön1 magok intézték mivelését.- Roma nem egyfzer 
Vett-fel FŐld-mivelŐt leg-fŐbb tifztségre, tsorofzlyát 
Vélle le-téce,tvén"v ljj miként kívánta Hazája' 
Ugye, kevés ideig kormányqnn ülne; 's le-fzállván 
Fényes hatalmából, ugarához látna megintlen, 
A \ kinek had-vifelő fok nemzetek harttzal alája 
Vettettek; már annak, mint Szántónak, az Ökrök 
V/gann indultak fzavainn; '& metfzettni fzeretvéu 
A* termékeny határ illy méltóságos ekétől, 
A5 MivelŐ' kívánságát meg-gyozte gyümőlttsel. 
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. A*z hajdani Páfatori . életnek méltósága* " 
Ám de ha bé-nézünk a* Szent Könyvekbe , 's efzünkbe* 
VetíTzük az el-múltt fzázidakat; dífzesb vala nyájat, 
Orzeni, mint-fem más mnnkát végezni mezőkön: 
Mert mikoronn, e' régi Világ még gyenge-korú volt* 
A ' Páfztor-píltzátCorfzáglás* tzíraére volt ez ) 
A*.Nemzet' Fejedelmeinek Magzattyai hordván , . 
Júh-jámborsággal kezdttek kormányra tanulni, 
Attyoknak kéziből a* majd-majd rajok hagyandó 
Nagy Népen;, nem egétíz gyapjú* módgyára le-vonní á 

Minden-féle vagyont: tölgyet meg-fejni; de gyengénn 
Illetvén ezt is , 's nem vért elegyítteni tejbe. 

A ' Főidnek környéke midőn tnég-ritkalakosnak 
Adna helyet; vad pufztákbann ez Iháfzok alí *$ fel 
Nyájok utánn járván, 's felhőtelen Égnek alatta. 
Víg napokat töltvén , ki-tanittták, nem-tsak hogyan kell 
Látni mezőtra a9 júh-nyájhoz; *s melly fűbe harapván 
Vefztheí egéfzséget; 5s melly hafználhatna leg-ínkább 
Néki: hanem nézvén üt egek* forgáfit-is , elsők 
Vették-éfzre,, miként támadna * 's megintlen enyéÍ2íne 
•A* Tfillag. Tengelyt, melly által-hatolua Világnak ; 
Kellős pont' közepénn; és kettős •: éjtfzaki, 's déli 
.Sarkakat állattak; 's a' Nap' járáfa vezetvén, 
Kétfzeres-hat jeleket fzámláltanak annyi nevenként; 
'S úgy tetf2$ett nekik, hogy valamint Kos volna vezére 
A* nyájnak; TfiUag«köz'tt«is Kos lenne leg-első; 
'S melly, Égnek'nyitt efzte«d8t> az nyitna' kosárnak* 
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Ábrázván ezek a* maiarak* tseveg*feítr elsők 
Fuvtak kellemetes dalokat, *s metfzettenek hangos 
Sípokat; és ragadós enyvval, vagy gyenge viaffzal 
Öfzve-rágafztgatván, prtíbáltanak hangzatot adói 
Ujjokkal lyukainn, és fzabtanak éneket hozzá* 
Mii nap'*is kötözött igékkel, *s Páfztori síppal 
Élünk Vers-költőky mellyenn vígságos időket> 
aS málattságos határt dalolunk, és tifzta fzerelmet* • 

\ Nézz'd az idők' forrtífcfr kerekét! a' régi fzokáftóf 
* Moftariság melly meíföe vagyunk í ím' a\ mi ^Királyi 

Volt hajdan> *s nagy Fébushoz méltó dolog, az ma 
Nemtelenebb fzolgákra jutott: móft dqrva parafztra 
Bizatik a' jáh-nyáj, a* melly tifzt annak-előtte 
Tsak jelefebb vérböl-eredŐ nagy magzatoké vólt«, 

E ' nép' fepreibol valakit válaffz-ki Jukífzúl , 
A' ki magit nem teíltel, hanem jósággal ajánllya ; 
A ' ki , kitűnységtől kezdvén, ekkédig Ihokhoz 
Jói-látott, értett: és várasbéli mivekhez 
Gyermek-Jetében nem volt fzoktatva, *s el-érte 
Ifjiíságának derekasb efztendeit immár* 
Vén fe legyen: mert nem bírván már lábai tSbbé^ 
A ' közelebb hanton furkós bottyára le-dőlvén, , 
Vagy puha pázfinton feküvén., a* gyáva Juh ok tói 
El-fordíttya fzemit, mikoconn vigyáznia főképp* 
Kellene, hogy valamellyik utói ne maradgyon azokból, 
Vagy ne űeffcnelő, vagy nyajtól el-ne fzahadgyon* 
fea ne-talán az oroz farkas r*á rontson, azonnak 
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Meg-kapván fülelt, *s vervén farkával litóllyit, 
Vagy pedig ált-vétvén liátánn, erdábe ragadgya; . 
A ' mikor ez, távól»esvén Őrzője' ízemétől, 
Oltalmat fzo'morú bégéíTel bafzontalasiál hí. 

Ketshés. 
A* ki fereg-ketskét kő-fzirtos hegyeknek- ereCztget ; 

Hótól, Ezé.l-j efső-, 's dértol rettegni ne tudgyon, 
5S kö-fziklás hegyeken dúdolva köveíTe gedójit. 
Artzáját y 's indulatait mordságra fzoríttya 
AVvadon he ly / s még nyelvét-is k«taníttya befzédrol. 
Arra ne hajts, hogy tsúnya, 's parafzt a' Páfztor: elég az, 
Hogy víg, nyája,'sfefzes tölggyel jo-viffza begyekről. 
1 A* Jához jól-látni, 's megint jól-fzántani földet, 
Ollyan két dolog, a* mellyet két farknak alajthatfz 
A ' jófzág' mivelésében. A* többi miveknek, 
Mellyekrol majd énekelünk, ki-fzabáfa leg-inkább 
A ' Majoroftól függ, hogy munkáfsára, tekéntvén 
Hajlandóságát, '$ erejét, fontolva ki-mérje..-
Mert valamint eggy férjfl ki«gyoz más férjfiat, és nint$ 

v Eggyes ero mindnyájokbann, és eggyes egéfzség; 
Úgy az határ' művelésének több módgyai vannak. 
A* mefterséget, 's az erőt tedd-ofzve: de még-is: 
Több tudomány 3 mint-fem munkás, kívántatik egyre ; 
Másra temérdek ero fzükséges, másra meg* elme. 
A* nehezebb dolgokra kiket gyengéknek alajtaíFz, 
Fel ne fogadd: mert femmi hafzou nem léfzen, ha luftén 

D.5 
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Mtmkállyák a* főidet; ha bé-n^m hatolnak Ölébe; 
>S tsak felső fzínét fogják kartzolni kapávaly 

Kertéfz. 
A* veteményy fzorgalmas, erőfs Kertéfzre bagyaf&ék % 

A*ki magot minden földhöz mértékleüi tudgyon; 
A* ki kezét folyváíi ásóra * *s kapára ki-ny tijtsa 5 
Tápláilyon fiatal tsemetét; újabbra tegyen fzert; 
El-ne pazéroilyon valamit; nagy névre ne tarjon 
Máfok elŐttj's tsak az eggy kertnek fzapor/ttsa gyumőltsit* 

Vesd-meg az olly Kertéfzt* ki magát fel-tartya y *« 
vadonnan* 

Új meííerségit fzóval3 nem hafzonnal ajánlván* 
Máséban gántsot keres, és mindenhol hibát lé i , 
Míodeat fel-forgat, *s kárt fzül a' kertre, nem haíznot* 
*S önnön Urát hi reménységgel' táplállya mivébenn* 

Majoros* Gonofzt Majoros* 
De mint femmi remény nints a' viadalhoz > akár-melly 

Nagy-fzívű* Vfzámá féreg álland-is ki , ha népét 
A* prőbákt Tábor-vezető jő rendre nem ofztya ? 
Úgy te kevésre mehetfz a' főid1 miveléfivel, hogyha 
A* Mnnkás' kezeit nem fogja veaérleni némelly 
Értelmes kalaiíz-A* roffz Majorősra ne bízzad 
Jófzágod': zsírját végtére ki-fzívja; kegyetlen 
Fejfzével berkekre rohan, 's erdőkre ; foványoti 
Tart Juhot* ésPáfztort; fzanaizétt nyargalnak az ökrök 
Heteiden; gabonád le-tiportatik ; é* az határban 
DúMsmíl egyebet aem látfz: prédálni fog olly'-is* 
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A' ki meg-őrzőíii vala rendeltetvet gyümőltsöt 
El-kaparítt nagy-orozva : felesb magot ír-fel Úrinak 3 

Hogy-fem vecni ki-mért; a' tsürbe kevesbet atat^H : 
A ' költségnek ürűggyével védelmezi vétkét; 
A* nevedék fákot víz\ el-rekedése ki-vefzti; 
A* fiatal Plátános helyett mit nedve*ki-fönnyadtt 
Pózna van : hervadván le-hájol; vagy gyenge korábanh 
A ' gyámoi nélkül hagyatott gyermek-fa teliertses 
Güzfokat ábrázol, vagy meg-van sértve fzelektőU 
Ezt fzemléli, nehéz V gorbűltt tetejével inogni, 

•*S birkos lombjaival majd főidre terülni; *s azonbanti 
Hozni fegíttséget refteü a' femmire-kellö, 
*S kötni karót melléje, hogy így védőre talállyon, 
*S a* zégó fiívaimaknak mellőzze haragját 
SŐt, ha foka maradand* el-véfe a* kút-is alatta: 
¥efztire tár a' r é t : fok földeket el-mos az efso; 
'S végre felesb ideig majorod' zsákmányra botsátván , 
Hafznok helyett pert hagy nyakadon, és tsúnya tzivödift 

Jó Majoros. 

Boldog azon jófzág, mellyet régólta meg-ismért 
A* Majoros, 's gyorfan ki-mivel nagy-falkatseléddel; 
'S kit,mi nagyobb, hebehurgyává fiatalkora nemtefe^ 
Sem vénség alamufztává : mert jól-lehet inkább 
Illik fzürke-hajú fo-hoztta parántsolát, és nyers* 
Ifjú kéz a' földeknek miyeléűre; még-is 
Szóra nem hajt az otromba tseléd, ha vezére vagy aggofí 
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Vagy nevedék korban-lévo; mivel az nem igen jó 
Rendet fzab •, 's ez henyéli: mert többet téfápn-az intők" 
Példájok, mint-fem fzavok; és ha határi mivekbenn 
Tudni faját Gazdájánál a' fzolga talántán 
Többet akar, kotelefségét roffzdl vifzi véghez. 

A* Majoros9 -Hivatala. 

Vigyázván fzorgalmatofann erkoltsre, 7s dologra 
A* Major-ember, egéíTz efztendŐbéli folyáshoz, 
Rendeli mupkájit; 's mit kell tselekedni naponként, 
Bé-fzürkület-utánn mind rendre fel-ofztya Tseléd köz'tt. 

Végső megy le-fekünni, midőn meg-nézte, ha vallyon 
Ajtaji .kóborlók ellen bé-vannak-e zárva, 
És van-e barmainak mérté klett étel az hoflSá 
Éjre fel adva: kakáit nem vár, hogy fzóllyon utóbbfzor; 

. Félbe-fzakafzt álmát: fzolgit heveréfzni nem enged : 
Jfolt, 's no'gat mindent, valamint-ha ki kellene menni 
A ' viadalra; ?s fzemét forgatván tétova, sürget 
Mindeneket j meg-fedd tiinyáfcat; nagyra magafztal 
Bolgofokat; 's fzép fzőt adogatván , annyira birja 
Ókét, hogy a* közei é j , '$ munkájok, efzekbe fe tünnyön. 
Hogyha dolpg közben valakit meg-nyomna betegség; 
Bozzá-lát, fs hazaküldi: mivel jobb adni tselédnek 
Bggy-napi még-pihenéft; mint-fetn , ryá nem fokát hajtván, 
Meg-fektetni fzegénykével több hétig az ágyat. 

Ételből le-nem-hiíz, és azt a' munka1 neméhez 
Szabja: boros poharat vízzel meg-nem kever j és nem 
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Szenved korpa-tzipót afztalra hozattni; temérdek 
Illetlenségnek tartván , meg-vonni tselédnek 
Szájától az határ' jövedelmét, mellyet azonnak 
Izzadttsága keres .* fzolgájival eggy-italonn van j 
'S eggy-étdt efzik: és ámbár fzüksége tanátsra 
Nintsen-is; ezt, vagy amazt meg-kérdezi néha, minő mag 
Jobb a' főidébe, 's mi mód kívántatik erre, vagy arra* 

A* Majorosnak Eriioltsd, 

Hogyha? parantsol, igen kegyefen jártatty a befzédét : 
Fel nem hevül minden dologért; vereségre nem indái; 
És inkább van azonn, hogy bűnre ne szennyei ek, hogy-fiesa 
Vétek utánn érdem-k?'ppen bunteffe tselédit-
Némelly roffzat ijefztéffel; leg-tobbet igaz, fzent, 
Iftenes él'tével gyógyítt: a* tettteket űzvén 
Miv-tételre, gonofzságtól a* lelkeket őrzi. 
És innen vagyon y hbgy mellynek még híre fem hallik 
A' falükonn ; a' Varasban fok-féle gonofzság, 
Mint dög-halál, terjefzti magát; mivel ott az henyéüés 
Féfzket vert: a* munka vifzont jóságra vezetvén, 
Ártatlan múlattságot vet ekj'be Parafztnak. 
A' Majoros gyönyörű példával előre megy: űzik J 
Nyomdokait minden fzo?gák,'mint annyi tanúji 
Mivre-fzokott 's igaz éFtének; nem rofzra»togétt5 
Efzköz'i 7 mint a' Váratokon láthatni naponként. 

Még akkor fem akarja feréoy munkájit el-hagyni^, 
A' mikor a' zápor nem erefzt fzabad égre tselédet * 
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Hordókat ki-mofatni, majort fzebb rendbe.. fzedetni j . . . 
Tifzt/tgatni gazos gabonát; iftrángot, ekéket 
tJjíttatni; dörab-fát ékeztetni karának, 
És más-több hafznos dolgot tétetni parantsol, 

JL Majoros ritkán megy á! Várasba. 

Ritkán megy* Várasba, *s tsupán fzüksége jovallván.' 
Tudniillik gabonát, meg-vénűltt Ökröt; hiánbs, 
'S már ki-vető Juhot, és gyapjút árúba vetendő; 
Hogy télnek tsípos déritől óvbaffá; tselédit ̂  
*S hafznoá köntöirel Feleségét újra ruházza; 
HafznoíTal > mondám : mivel ezt nem akarja pipezní 
Sorfa felett, pénzetskéjét jobb-félire fzánváír^ 
*S a' Váras' finnyás puhaságát meííze kerülvén,, 
*S más egyebet, mellyel meg-vefztegetődik áz erkőlt& 

A'várafi mértéiletlenségriL 

Mert el-mérgefedik, mikor hallya, hogy annyi ta« 
karmány, 

Annyi vetés, mellyet fzáz hóid-föld győz vala ftulni $ 

Eggy AíTzonyságnak nem elég tzifrájira .• főképp1 

Bánni!, 's iflzonyodik, fzemlélvén a' fok'.Arákat* 
Annyi Leányzókat fe]*alá*sétálni nagy-hegykéiin 
A' Várás' jeles utszájin , puha, fel-nem Övedzett, 
Szerte-folyó, bő köntösben / ki-fefzítteni keb'Iek'; 
'S mellyet az el-vefztett fziízefség' el~takarífa-
Végett a* feabadosb erkőlts gondolt-ki; negédes9 

Dúsj fel-tzíítázott fzoknyájok' végtelea-öblü 
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Kávákonn hordozni; miként hordókra fzokott ö 
Nyár-, 's magyaró-fából otthonn abrontsokat ütni. 
El-fog egéffz utfzát eggy lepkés Dáma: ha kettős 
Ajtaja fel-nyíl-is, nehezen vonhattya magát-bé 
Fel-duzmadtt kontöffe miatt: tengernek hasítván 
A ' nagy hajók, fzelek így fzoktak fel-fáni vitorlát. 
Hogyha motsokba kever fo Méltóságokat a' nagy 
Várasbaim-futosó hír t hogyha pironkodik a* Férj * 
Hogy íbkfzor kevefet gondol Felesége, hitével / 
Vagy fájlailya, hogy a* pénzét játékkal eméfzti .• 
Av nagy Urak' dolgát nem győzi tsudálni, hogy a'kife 
Kormányoznak egélfz Várait, uraságra fel-hágni 
Házoknál nem tudnak; hanem nevek, éi tekék * hírek 
Miná Feleségektől függ! - A' Pórokra tekéntve 
A' físent Házafság nem imígy terrcéfzeti gyömöltsét* 
A' jámbor Feleség Férjét hallgattya ; 5s ha néha 
Kénnyé fzerént indul; ha tsalárd fzót bé-vefzen .- híre 
Nem nyargal fzanafzétt; a* pert ki nem hordgya vidékre; 
A* mint bünteti gyermekeit> némellykor ha vetnek; 
Tette miatt hitves társát dorgállya, de titkon.- v* 
•S kéfzebb lenne gonofzságát meg-elozni veréflH* 
Müitrfem hibájáért tsiifsággal el-űzni magától. 
A ' Férjeknek hatalma, falunn a' tifzta fzemérem* 
Hív őrzőjének gondoltatik, és az* is; ámbár 
A* Váras' fzín-népé merő butaságnak alíttsa : 

A' Lelkedre! minő ízemeket fordíttana némelly 
Fór az hites tárfakra, botor Férjeire, ha látna 
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Hegyke nagy Aíftonyokat pompás afztalhoz,ebédhez, 
Ülni magán, 's hajadon fővel ftrizsálni körűilök 
Férjfiakat; kezeket- törlő kendőket utánnok 
Tartani;fzolgák-ként udvarlani; fzerzeni drága 5 

Válogatott étket, tsemegét;'s azt nyerni , bogy abból 
Ráta-megett talponn-álló Férjének, az Affzotty 
Szánakodás-képpen gyűjtsön réfztollykor? az illyen . 
Vendégíéfekből eledelt vefz az AíTzonyi dölfös 
GŐgöfség, 's fzarvat nevel a' fzépségi kevélység: 
És Önként fzolgálni midőnn fzemlélik az Hölgyek > 
Férjeket; azt tartyák egyedül végtére felőllök?\ 
Hogy rab-fzolgákúl vannak melléjek adattv«< 

A' Majoros, bár nem fokát hajt a' várafi bírre f 
9S Tárfaitól tsak az életnek tudakozz! dfadttyát, 
Kik faluról gyakran bé-bordanak hol-mit el-adni • 
Azt még-is meg-kérdi: miként apríttana karddal 
A* Húfzár kontyos Törököt, vagy sózna-le Burkuft; 

-"Hogy jeles újsággal raúlaíTa tselédgyeit otthona* » 
Majd azutánn ko-sót^ 's mellybol ki~feneiFe kováttsal 
A* lemez' el-váfott fogait, nádolni való-vas't, 
Szápoíyt, görbe kafzát, farlót,.irtásra-való kéü, 
5S íejfzét vásárol De piatzrói nem vefzen ollyfzert^ 
A' mit határának, meg-termefet keb'le, '$. magának 
Ön' maga kéízítb/et.- kofarátmaga fonnya fzironyból; 
Pénzét ifem kerader-, fem len-váízonra nem' adgya ;•. 
Mertei* Gazda vagyont áíúlva nevelheti kinttsét; 
Mindeneket máitól vévén, táskára fzoriÜand-
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£ Majorodnak Hivsége az Uráhcz. 
Bár íráft nem tud, fotn fzámot vetni; gyakorta 

Sok pénzt hord sz Urának be , ' s nem pufzta papíroft .• 
A*-leik' ismeret foba íem vádollya, hogy egybennt 

Vagy ipásbann henye volt, vagy földes Urához hitetlen. . 
Dífzes rend vagyon házában : kinn mindene tsínos : 
GŐbÖIye, fzép; fzép , nyája : mezon nints újra ki-nyitva 
Rés „ nints új ösvény ; kertét bo nedvek irattyák: 
Víg a' Ré t ; víg a' Vetemény." bé-vágynak határi 
Vonva sövényekkel, *s mélyenn árkolva: ki-hívja 
Földes Urát bátran minden réfzére mezőnek ; 
És mikor hallya, hogy az dítséri, 's fzemére nem hányhat 
Feslett erkőltsöt, fem tolvajságokat, örvend; 
És ámbár Ura tábori , va ry peri dolgokat űzzön; 
A' Földnek mivélésébenn mind untalan hív ö ; 
*S mintha jelen látná , fzint'olly-képp' sürgeti dolgát. 
Az mikor otthonn nints s el-pufztíttatni Fijától 
Drága keresménnyét y 's rofíz tárfakat abba vitetttii 
Látván, mint-hogy nem mer előtte panafzra fakadni.* 
Belső-képp' izomorog, 's könyvez ; 's nem ^etrie talántán 
A' jófzágra fzorósb lakatot , mikor házra tsoportbs 
Ellenség zendülne 9 hogy azt fel verje tövéből. 

Így mikoron3 ki-keleptzélvén fok ezernyi bajából 3, 
?S bé-lopván Itakába magát amaz híres Ulifízes, 
Mint idegen j, bé-menne faját házába* 's tsudálva 
Kémlelné ki-raboltt hajlékait; annyi vefzély ko'ztt 
Eggy maga volt -Eumé, ki határt gyakorin* 9 '$ Úrinak 

£ 
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Távól-létében tsak-nem meg-epedne, hogy a' fold* 
Zsírját a' ragadó NŐfzok' foka*ága ki-fzívná, 
JÉS nem az Úr venné kerefett jófzáginak hafznát. 

A ' Majoros könnyen nem kér , hogy tölle fe kérjen 
SzomfzédoíTa .• magát máfok' dolgába nem ártya : 
Szokta tsupán tsak azon marhát, melly önnön Uráé, 
Vélni magáénak .*. másét nem bántya.* fajáttyát 
Őrizi.' 's olly igazat-fzereto, hogy akár-mi perekhez 
Szóllyon, mint Bíró* ízavain, meg-nyugízik egéflz nép, 

A' mezei Gazdák* fzerentsés éhtekrlil* 

. Póri majorságát, az az áldott Gazda, fzerefie , 
É$ gyakorollya , ki nem fzokván a* nyalka lakájhoz, 
És meg-elégedvén kisdedke vagyonny'ival; a' bús 
Gondoktól, '& hi reményektől nem eméfztetí fy.ívét 
Nem keres ez feje-fzédítto fel' póltzot, hogy inkább f 

Máfutt kívánnyon, mint-fem-maga kedves határinn 
Á* nevedék fák' ágainak törvényeket hozni ." 
A' kíntsnek nem. örülj a' pénzt fok ezernyi veízéllyel 
Nem fzaporíttya rakáíbnként: nem fzokta meg-ümi 
A9 goggel-járó tudomány' fzéle , tudni hogy inkább 
Kívánnyon valamit, mint-fem jóMátni baromhoz, 
A' földhöz jobb tíillagofcat ízép renddel efzébe 
JMínd fel-róni, izélek' forgáfait érteni, ys eggyütt 
Azt az időt, melly a' gabonát farldnak ereizü. 

Niutsen iriggyé; vifzont nem irigy ; héjáani inagaíTan 
Nem fcágy, és 1<? nem hull véletlen' porba: gonofz nyelv 
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Fel-nem kapja nevét, és nem matat tátik újjal; 
Nem tart'kéttséges p ' r to l : bírói hatalmat 
Bátran néz.* fen. máfoktól, fem-félni magitól 
Nem tud: mindég víg.' a' bú, gond3 meffze-kerüli: 
Nem fzerez a' lakozás émelygéft néki, 's tsömörléíh 

Űzi majorságát; ki nem áll a' munka kezéből'* 
Szánt, vet, arat: mentt a* nyavalyáktól; femmije femfá].* 
A ' gyönjörüségbol-eredő köfzvényi betegség 
Lábait, és kezeit nem fzokta hasítva tfig.fzni. 
Jobb Í2Ünn efik étke tehát, a' mellyet az hoíTzas , 
És ízzadttságot ki-vero nagy fzorgaloro, és terh 
Fü-fzerezett: azutánn ha le-dol a' pázíitos hantonn* 
Mindgyárt kéfz álomra talál 3 a1 mellyet arannyal 
Bé-vontt ágyábann a* Gazdag hsfzontalanúl hí. 

A' Terméfzet' okos rendét meg-bontani joW>e; 
'S mellyet az Ég íoldtöl el-metfzett, gyenge hajótskánn 
A' Tengerre fel-ülni; vagyont, és életet adni 
Zúgó fúvatagok' vak járására , 's Világnak 
Más Naptól-hevesültt réízit visgálni ma^ár-ként, 
*S lótni gálád nyereségek utslnn nagy klki veízéllyel? 
Méltóbb fors-e, lakáft Varasban fzerzeni, 's ottan 
Híres névre nagyon törvén i járkálni hí.talmasb 
Házakat, és még nemtelenebb Inafoknak-is ott-kinn 
Hízelkedni / magát rút fzolgálattal ajánlni 
A* fzem-fény-vefztö tifztségre, 's magasbra^ vitetni ? 

Ügyéízséggel hamifs pénzért lelkét-is el-adni, 
'S eggy nyelvvel vétkeft , vétketknt, menteni, jobb-e ? 

fii, • 
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Vagy torvény-tudományt mélyen ki tanulni; perekbeiia 
Bírálkodni; magát majd-majd eí-vonni magától, 
Hogy máfok' veríengéüt békére vehette ? 
Eggy fzóval, véres zsákmányt jobb leílz-e le-vonni 
Másról Mars' gyilkos mezejinn, és gyűjteni kíntset 
elásnak Egekbe-ható zokogáfiv^l, hogy-íém határnak 
Minden ero-fzak-? '$ bún nélkül fzedegetni gyümőlttsit? 

Virgilius, gyöngy verfeiben, boldognak alíttya 
A' Majorofi, ha fzerentséjét meg~tudgya betsülni: 
Ám de, hogy a* Tflliag- tudományhoz láffon, akarja, 
>S a* Terméfzetnek mélységes titkait értse. 
Vidd-el ez* elme-töréft, mellybenn Örömére-teremtett 
Dolgokkal kedvét fzegné, 's a' tfillagok' dttyát 
Nagy gonddal nézvéa, valamint hadbéli Vezér, az 
Égi Czövétnekeket kúlömb feregekbe fel írná 
A' fzorgalmas Határ-mivelő, mikor éjjel azoknak 
VerfellŐ ragyogáíi fzemit betöltik örömmel. 

JEz, ki-derültt nappal nyáját járkálni mezőkön 
Nézi y ys az ékes határ' nevető fzínére tekéntvén , 
Él 's vídúl: üveget fog amaz látásra fegédííl •; 
'Smellyet nints-is mód mádképp' lajdítni, parányi 
Férgetskét keres hóltt-teftben, vagy gyenge virágban^ 

i) 0 fortunatos nimíum , fua fi bona norint 9 

Agricohs . . .- » 

Me verő frimum dukes ante ornnm Műfa 

Aecipiant / cceliqae vias, &? fiáéra monífrenh 
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Vagy le-terül a' víz' ki~virúltt parttyára , nem aggván, 
Semmit azonn.- mi, hogyan* 's hol légyen néki valódi 
Kát-feje főldekalatt :> mint follyon;. tenger-e , vagy más 
.Titkost* ®k nemzője ; hanem tséfzére meg-haj„tya 
Két tenyerét, fzomjúbozváiK vagy-ís hasrale-íekvén 9 

Kedve fzerént ifzik a* vízbői % meg-elégedík azzal , 
Hogy ki-tanólta , miként kell azt kertekbe vezetni; 
3S a* közelebb záport mi jelek terjefztík elej'be* 

tX, bátor nem tudgya, miért gyötör emberi teftet 
Már az hideg, már ezt felváltván, éget az hősé£» 
Tudgya3 betegségén mint kell orvoslani; 's bár az ' 
Orvos , erét meg-vágatvá% és mályva-levetskéfc 
Véllé fel-hajtatván.,, súllyos nyavalyajka többet 
Éggy könnyen-kéfzültt fzernél Hem nyűjt-is elej'be % 
Ö hafiznos gyökeret fzedvén ,.,'s jó-féle füvetskét* 
Meg-gyógyítt hideget, meleget: fzájának epével 
Gyötrelmet nem okoz ; nem erefzt gyomrába le mérg,et, 

Mcijowsné* 
Oh , Majoros l meliy boldog vagy; be nagy aT te 

fzerentséd, 
Hbgyha megráldattát ollyas Feleséggel az Égtől r 

A' ki hafonló-képp? dolgát el-végzi (erényen-, 
Ném lévén bor-ifzák, alufzékony; *s ar kk okofság* 
Saép jámborsággaf, 's fiatal deli kotral-is , ékítt* 

A ' köz hafzont itt a* Feleség, a* Férjft meg* ottan 
Öfzve-tsatoltt fzívvel kerefik.- kell víni fzelekkel 
Féíjfinak, és hideget, meleget fzenvedni; mivel-hpgy, 

- • • f i s 
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O tarí mindenben kormányt, és r'á van hagyatva 
A' földnek miveléfe. Vifzont Felesége 'ki-vigyáz 
Háza köríil/s könnyebb munkákat végbé-Vifz ott-honn. 
A* gyors Férjfi mezőnn, házban fzab rendet az Aflzony : 
Az külső munkákra ki-kűld fzolgákat; ez étket 
Főz munkáfsainak.-fzánt, vet, 's gabonát nevel a' Férj, 
'S jókor bé takaríttya ki-nyáltt tsürébe kepéjit; 
A* Feleség ott-honn fzemefen meg-védi vefzélytőL 
És mivel hív Őrzéft a* félelem ön' maga támafzt .• 
Ót a' Terméfzet félénkké tette; de Férjnek 
Bítor ízívét adott, 's azt nagy munkára fzületteé 
így eggy a* máíik nélkül fzűkölkodik, és így 
Eggy - mis köz'tt tsend, és fzeretet gyarapíttya va* 

gyonnyok*. 

A' Majomé az o Mzdt hdzi efzközzel fel kéfóitti. 

Szalmával fedezett házát takaríttya Majomé : 
És ámbár alátson , 's majd mez'telen a' fala, még-is 
Tifzta fzegénységét kedvelted háza fzemekkel. 
Nintsen a,rany, 's elefánt-tetem a' menyezetre ki-vés ve : 
Lóg az helyett fzőllo : nem függnek edények eziiftbÖl, 
5S nintsen arany-ráuiában kép a1 fiilra ki*téve.é 

Ám de van ón tányér; van üvegből bögre, kerekded 
Szép tálatska; vagyon sík-tál, i* mellyet elé-vefz, 
Hogyha Í jeles Vendég fordul hozzája; vagy ékesb 
Tifzteletet kíván valamelly nagy sátoros innep; 
Vagy mikoronn a5 Birtokos-Űr jófzágba Ju-rán.diíl, 
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5S eggy két óráig kirrekefztvén gondgyait 7 ott-kinn 
Konyhát ütni, *s major-tálhoz méltóztatik ülni. 
Itt Sertéfeknek ki-fefzíttett hátaik; ottan 
Nagy-fzámú kofzorúkba kötött Fok-hagyma, vereffel^ 
Itt rántzos Szőllők tsüggnek füft-fogtta hiábann : 
Inkább kívánván illy-féle határi javakkal 
Táplálgatni kitliny magzattyait a* Major-affzony, 
Mint-fem azok' -feftett képit tüntetni fzemekbe. 
Efte hideg télben tűz-helynek előtte vet afztalt; 
Nyár' idején pedig a' tűztől meffzebbre terítt-meg , 
Vagy pitvar közepett, vagy zöld árnyéknak alatta* 

Eleséget faerez. 

A* gyors Gazd' aflkony mit nem viGtf végbe', hogy ételt 
Óltsóbban kéfzíttheffen ? már Ófzre hajolván 
A ' kerek EfztendŐ ? mint gyiíjt-bé Téli napokra 
Minden-féle Paréjt, Veteményt, és fii gyümoltsöt t 
Húft füftöl; Kápofztát több hordókra gyalultat; 
Kertébenn Almát, Szilvát, Körtvétlyel, afzaltat. 

Áy T>if%ná-húsr bé~sózásdráL 

Difznőjit, mikor,a* makkról haza-jőnek, az ólba 
Bé-zár'ván 3 nem erefztt tovább habarékra; nem haggya 
Moslékkal 's vízzel jól-lakni, ha majd n^m ölettnek .* 
Hogy fok nedvekből meg-ürüllyön az által az hufok, 
A ' Sertvélyesnek, mikoronn öletésre fogódott 

( Hogy mentt légy köfzorűltt agyarától) fzája keményen! 
Öfzve-f&oríttatik, és torkát úgy metfzi hegyefs kés. 
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Környul-áll', *$ a' vér-patakonn meg-döbben az apró 
Gyermek; 's a' JDifznót fzótól meg-fofztva heverni; 
Mégis lábbal basát sűrírn veregetni, tsudállya. 
A ' fertét kéz tépi, reá forró vizet ont vén; 
Vagy•'r'a-vitt',. *s gyújtott fzalmándk perzfeli lángja; 
És aziitánn fel-bon tzofgat bel' réfzeket a* kés* 
Tíz napig a* Difzn ó-hátat bo sóval itáíFad, 
R'ája követ tévén telíerül: fel-kelletik ofztán 
A' sodort kormos fákonn aggatni, >s fzalonnát 
Ott T az hol ar közelebb tűztől fúft ,. és meleg éri. 

£ Majoménak mezei mm'kdji. 

Napjait a' békés háznál így tölti Majomé; 
:*5 hogyha talán fogadéit nem tett biítstíra ki-ineniri 
Eggy valanrelíy fzent helyre; magát honn tartya: vidékben 
Nem tekereg, másutt idejic nem tölti mesékkel', 
Nem könnyen megy-et házától.- némelíykorlKi fzükség", 
Hogy^ guzfalyát tévén, fogjon markába gereblyét; 
El jfrem ijefzti hideg, meg-nem gátollya melegség. 
A'- mi nagyobb: terhes lévén, '$ már nem lbft időre 
Várván-is, nem tudgya magát kímélni .* vetés köz'tt 
Roifz fdvet i r t , 9s kévébe kötöz; 9s ügy fogja határon* 
A munkát, hogy Férjének véletlen* az" helyben 
Szuli-kímagzattyát;mellyr6l azt híd gye tnagtfbannr, 
Hogy nem fzűlte , hanem valahol sétálva* találta* 

A9 Pctrafzt Gyermeknek fel~neveléfe. 

,V ízűk, és fisalmás házbann, oh , vaj-mi föereiitsjs 
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Módon vefz neveiéi! a' kisded Pór-íi! nem1 enged 
Annya gyanús vendég-emlőket nékie fzppni.-
A? tejjel maga fzép erkoltts'tt akarja beléje 
Önteni, V házánál mindég fzemlélni; hogy 6tet 
TsókolhaiFa, 's vifzontag az-is neki tsókokat adgyon9 
9S munkáról késonn haza-jött Attyára neveíTen , 
Annak karjai köz'tt fel-alá hordattní fzeretvén. 
A ' nagy Nem' tsemetéje pedig , nagy - tzifra fzobífbann, 
Udvarbann fzü^etett Gyermek, jaj! tíltatik Attya 
Házától, mint fzámkivetett; 's a' fö nemes AíTzony 
Méhének teherét távén, nem akarja, mi légyen, 
Meg-gondotni : Fijatskáját el-küldi magától 9 

Hogy barmok' bőgéfi között > jó-meffze majorbann* 
Iften tudgya, minő feslett gaz dajka nevellye. 
Eltelvén feles efztendók, el-hozattya fzegénykét, 
Már meg-rontva: mivel gorbíilttek , híbai; púpos 5 

Háta; *s nem ismérvén r'á, mint idegenre , tsakűgy néz. 
Eiíenbenn a' Pór affzony kedvelltte fzülöttét 

Mindenkor fzem' előtt hordván , maga tartya tejével, 
Mellyet kétfzeresen nyújt jó termélzete néki. 
Á' kis Gyermek, akár - hova megy 3 vele mégyen íroklé. 
Karjai köz'tt lebeg , a' tsóktól artzája pirulván : 
Könnyítt a' bajos út' teherén , mint drága íityolék ; 
Munka között, hever a' földön; sírásra nem indul, 
El-türvén hideget, meleget már gyenge korábamu 

A' Terméízetnek nyieívvét hallgattya Majomé ;. 
Láttya ? miként sírattya Madár a* moftoha kéztol 

E s 
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Féfzkéből ki ízedéit fijait; mint bogi Tehén-is 
El-vefztett borját, mint lót-fut epedve határonn: 
És mikor efte-felé bazvjo; fzemléli, hogy a' köny 
Szüntelenül gördül fzemiboi; hogy tifzta folyamból ; 
Borja miatt nem ifzik , 's nem efzik fzép gyenge füvekből ( 
Hallya, mi-képpen beg futkosva, 's idézi magához j 
A* Juh meffze maradtt Báránnyát l láttya , minő víg ! 
Bfte, ba tólgyénn tsügg Imint bárnál végre , hogy ánnya, 
Oüy igen eggy-képü , -fzorü , 9s-korbéli; tómén fok* \ 
*S eggyenló-nyelvu bárányok köztt-is azonnal * 
Ismeri gyenge fiját, 's fzint* ligy a' kisded-is annyát » 
llly példákra midőn néz álmélkodva Majomé , •• 
Mit gondolna, ha meg-gyózettnék eggy okos Aflzony 
A* magzat' nevelésébenn a' kába baromtól ? 

A' Pór Gyermek ido nap előtt dolgozni tanulgat : 
Lábai még tsak alig bírják* *s forgatni gereblyét 
Máris akar, 's Attyát, valamint tudhattya, követni* 
Jóllehet y a' dolgot még el-nem győzi; de még-is 
Ay mnnkáfok köz'tt forog 9 és a' póri miveknek 
Látásból ki~tamílgatván folyamattyait; Attyát , 
Hogyha talán nem volna jelen 5 fel-váltya; 's ha karja 
Még. nem bir vele, fzóval fog munkára tselédet. 

Földének mímelésében mire nézzen előflzör, 
A ' Fit azon közbenn oktattya befzéddel az Apja.* 
Inti kivált, hogy az Égnek Urát y ki mezőkre le-küldi 
Efsőjét, 's gabonát gyarapítt, tifztellye , fzereíTe : 
Szent Oltárához tifztán járúliypn .- határon 
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KoTiTiínyt tartson ugysn; de batár' Felséges Urának 
Mindenkor térdet, s f<:jet hajtson ; tölle reménlyen 

. Kedves időt; Ünnep-napokat fzentellyen ; azokbanu 
Ökre fe vonnyon igát; hanem a' rétekre tsapattván 
'S meg-pihenéft nyervén, erejét újíttsa dologra. 

A* fzomfi:éd Gazdákkoz igaz fzeretettel heviSllyon; 
Hogy fzükség' idején réttyével V Ökr'ivel ok-is 
Jót-tegyenek, 's védelmezzék , rabiókat elűzvén. 
Fuilbn irigységtől: fzomfzédgya* határa ha termobb * 
Mint-fem övé; gyorsíttsa kézit}

 9s jó móddal előzze. 
, Perre ne veffe magát; mivel a' perbéli tzivódás 

Mind nyertes , mind vefzto félt károkkal adóztat. 
Mindennel jót tegyen ugyan, mint engedi forsa; 
Ám de baráttságot ne fzereffen kötni fókákkal. 
Mint-fem az emberbenn, inkább helyhezze reménnyét 
Szántó-földeiben : ezeket munkállya, jayíttsa, 
Dítsérjen nagy fzéllyes határt; kisdednek Örüllyon c 
Jól-kí miveltt kis ugar felefebb jövedelmet hoz.,úgy mond, 
Mint-fem fzáz höld~f old, mellyet trágyázni nem enged, 
*S, a' mint ké'ne, tsorofzlyával forgatni, fzegénység* 

Távofztafs idegen miveléfi:; új útra ne térülly: 
A' mi fzokasban van , jobb azt tselekedned: határban 
Járt'aíT.d vágyódáfid': nagy kíntsre ne kívánd 
Verni magad; fe fzegénységtol le-nyomattni ne haggyad .• 
Kárt tefz az erköltsbenn a" pénz' gyűjtéfe ; vifzontag 
Öfztönöz, és gyálafzt fok-féle gonofzra, fzorúlttság* 
Járj te közép-úton.- ne legyen falu néked irigyed 
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A* vagyonért; nyomorúságban kínlódni fe fzánnyon, ! 
Földeidet pénzen-fogadott miTnkáíTal arattasd .• i 

Hogyha kalákát hívfz (tudgyák a' Székelyek estet 
Eggy-más között folytatni) kevés árára fokát.téflz. ( 
Több Béreit ne ffzefs, mint-fem fzükseges az házh^-
Bogy^valamint az ebek fzoktak,netzivódgyanakeggyíitt 
Tsenáefeket váíaffz j de ne végy • fel többet az olly&s j 
Nemzetből, á* melly maga féfzkét tsak-nesi imádván., I 
*S tsak maga-féleível tartván y mátokra tör , és így i 
Réfzre-valő hajláft r és víllongáfoíkat indítt^ 

Meniiy példák kal-elckfzo^gáid tartfanak inkább I 
Drága magad* vifeléaétŐl-, mint durva fzavadtól: | 
Hogy kedvelltefsél tollök, mint véridet, eket | 
Kedvellyed , 's bérek5 le ne vond; hogy fzüntelen' hívék 
Légyenek, hidgy nekik -• a* felefebb vigyázat okot nyújt | 
A* ragadó kéznek, fok-féle lopásra, Tseléd koz'tt 
Mindent tndgyon az Ur ; de fokát dél-fzínre ne hozzon .-. 
Hajtson egéfzségeft mankára ; betegre tekéntsen ; 
Eggy nyavalyás ha^mi jót véfzen, vígadva fogadgya 
Mindenik: a' fzeretet, *s az Urának tetfzeni vágy& 
Szív, főbb ofztönözés vólt r 's leffz a* munka-fogási?^ 

Így oktattya Fíját; *s bár még-alkalmas erében 
Birja magát korofodván-is,. *s jól tndgyq ki»fza.b.;9 
A ' rendet, 9s dolgát végezni: de még-is azonbann 
Int i , Major lévén fő-képp' mire nézzen ; hogy a' ki 
Házat,határt > majd-majd maga fog kormányzatú ; hallván 
Elemes Attya' fzavát, az' mefterségre tamillyon > 
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Mellyet ezer máfok nagy hibákkal tudnak el érni 
így el-kéfzűlvén az Inas, kezd látni dologhoz 
Attya helyett, melty oüy jelefen megy-véghez, hogy afi&k 
Távol-létében nem látfzik hanyatt! ani femmit* 

Parafxt Ledny. 

A9 már Férchez adó Lyányzó íem tölti fzobábanti 
A* napot.- Annyával gyorfan munkálkodik ott-kina-
Szégyennek nem tart ásót forgatni 9

 9$ gerbelyét r 
Nints vendég-haja; nints bárfony-'s más drága ruhája; 
Nirit^en fzem-ragadó bontzok kerekítve nyakára: 
És ámbár fzépnek kíván-is, az affzoiryi mód-ként, 
Máfok előtt látfzatni mezon; nem .akarja fzemérxaes 
Artzáját kendőzni; magát ékítti virágos 
Rétekről-izedetett gyönggyel 5 mikor innepi nap van, 
*S a' krillály víz' tiik'rében fzab rendet hajának. 
Eggyügyuséggel vagyon a1 feje, nem pedig hegykénu.-
Fel-tziirázva ; pirofságot nyújt néki fzemérem, 
Nem pedig ál feliek: első helyt nyerni dologgal, 
Nem fzépséggel akar, *i itly-képp' tefz Férjre Czerentsét 

Amtdk menyegzője. . 

Mert mikorra* fzerelem íebet ejtvén rajta, jovendS 
Házafsága felől kezd gondolkodni; Legénynek 
A5 mikor Ő , 's Ő-néki Legény meg-tetfzik; hogyeggyütt 
Szóllani módot •> időt, kö^ebbéíí lellye \nek: eggy helyit 
Nyár közepett aranyos-fzárú gabonákat aratnak; 
Vagy később' eggy helytt fzedik a' fzÖUŐi gerezdet* 
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Sarlóját, minteggy kalauz, a' Lyányka ragadván; -
Hogy kedvét jobban tÖlt-hefiTe Legénynek , elől megy ? 

L:S mefízire-hagy más dolgoíokat .* Szeretője, tekéntí 
Gyors kezeit, 's innen fakadott örömével alig bir, 
Hogy, bár váltig utánna van-is , nem győzi követnu 
Néha panafzt tefzen , és mit t eggy meg: feddi Kegyefsét^ 
Mintha hevefségból tél-túl fok fzálat elhagyna; 
Hogy meg-fordulván a' Lyány, ö r'ája tekéntsen. 
JÉtel utánn ,ra'< több Aratók ákmba merülvén, 
Ők 'tetteim az MŐt víg fzók köztt töltik; előre 
Már-is el-intézvén, mint fognak látni mezőhöz , 
fS melly rend-tartáffal fogják kormányzói házokV 

E' fzerelem mikoronn az Atyáknál tudva van ; és ügy 
Látfzik3hogy eggy-másboz méltók: kezet adnak azAttyok 
JS Annyok előtt* *s magokat Je-kötik fzent Öfzve-kelésre. 
A \ Faluból a* fok verség, és régi barátok, 
El-jőnek > 's kis ajándékkal meg-tifztelik a' párt , 
'S kélzülnek vidám lakadalmat tenni kozöttök-

A' vártt n&p majd délre jővén, és a' Pap elunván 
A* r'ájok-tett várakozáft, valahára hazulról 
A' Nőfzök-is el-indúlnak, mély térdeket hajtván 
A' háznak küfzöbén: mind a' két réfznek az Attya 
Jo ; könyvekbe-boi áltt fzemeit meg-törli; 's az Égre 
Fel-fogván kézit, áldift mond a' Lyányra , *s Legényre* 

( Már a* Templomhoz kozelítt a' tarka galanttal- , 
Fel-kéfzűltt-kalapot-viíelö Férj , és az alangyár 
*S földre ízemét k-vetö fzüz-Lyány;és izzad az új/s fjaebb 
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Köntös alatt.* a* Szent Öltárnak előtte meg-állnak 
Végre, bizonyságul híván a' mindenek' Attyát , 
'S hóltiglan magok* HázaíVig' kötelébe rekefztik, 
Eggy másnak kezeket nyújtván , melly ap nap3 hevétől 
El-feketült ; de Id-van korpával mosva motsokboL 

Füftölög e' kozbenn a? konyha: teríttik sz afztalt.* 
Étel elég vagyon a' Vendég*, fzámára ; de nintseii 
A* Vágó-fzfckbol : hízott Gödölyéket, ÜrítkÖt, 
Mellyek az éhséget leg-elóre pihentetik, önnön ' 
Ny áj ok adott; '& régólta nevelt jó-fzátnmal ezekhez 
Tík :6akat, Ludat, Rétzét e' napra Majomé. 
Alma , Dió , Kortvély adatik tsemegének helyette. 
E ' lakozáít ékfzti pohár tele-toltve borokkal, 
Síp, hegedit 5 lejto-járás, darabokra törődött 
Kantsók , víg katzagás ; itt énekek, ott puha tréfáké 
A* Nép Öfzve-nyomúl .• ki-repül a' lakzinak híre; 
Rolla befzéll ki-ki ,'s így fzóllítt nagy öröínel Eget-meg; 
Áldafsék meg hafzonra-való magzattal az Új Piri 
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PARASZTI MAJORSÁGRÓL 

H A R M A D I K K Ö N Y V* 

Öregebb B a r m o k. 

• , !.;'• ,' " " , " '•"• a s a e . 

Bérefeket nem elég az határi mivekre fogadni: 
Még ide fzükséges„^Öaroni-is 3 melly melTe lemezzel 

Földeidet, 's meddőségek' trágyával eMízze. 
• S Ló. ' • \ 

A ' ki kotiinn hcffzabb utat kedvelkne tenni, 
Vagy vér-ontó Mars' mezején viadalra ki-menni; 
Lóra tegyen fzert az; két három fűre menendő % 

Ep-, *s jd- fajta Tűkót vévén, gyakorolva taníttsa, 
Lábait hogy főidről fzaporán fzedegeffe, 's ügetvén, 
Kellemetes futamattya legyen; '$ a' rajta-Lovagló, 
Kénnyé fzerént tartván fzáját, *s két réfzre taréjjal 
Oldalait bökvén, vagy sík réteknek ereffze; 
Vagy rántván zabolát, nyargailyon véíle karingóft; í 
E s / h a meg-adta magát, gyengébb lépésre fzoríttsa* 

Ökör. 
Ökröt fzlikséges más-féíe hafzonra nevelnünk, 

Bflelíy a9 fzáraz ugart vaffal meg-törje, 9s keverje; 
Vagy terhhel fzereket voiiuyon* járomba fo&attván* 
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Tulkokat öllyatiökat válafíz, mellyeknek igen hagy 
Telitek j tsúnya fejek, terebélyes fzarvok, eléggé 
Terjedtt 5 *s fél-görbültt orrok ^ vaskos tiyakok, és tág 
Szúgyök, nagy-fzorű homlokjok, 3s két falok 5 boiízan- ' 
Síyúltt* 's lögó töka-borök; eröfs * és öízve-tömődott 
Tagjok van: de fzelíd indulat lakjoti ezen rát 
Durva tekéntét alatt: bár tsáf - i s \ ha jámbor > e|ég Csíp; 

: • • ; Q % O Í • ' • - . . , - '•'• . / , . v : : " ; 

Szebb homlok, puha bor, rövidebb köröm illik Üfzőhoz 
*'S kisded fzár': más-kúlöaibénn pedig izmoá Ökörré . 
tifsön tagjaiban: légyen riagy teftte , ki-terjedtt 
Szügye5 Biagaffati-koltt .nyaka* bö nátrája jöveüetá' m- . 
Nemzetekre : lebegjen»alás lepétiyegje :. bokáig 
Nyúlíyon farka; fzaíait fzép homlokanagyrá-neveííyeh; 

Ök'ÖU 
Oftor, *$ Bérefi fz<5 tégyeíi féléimet Őkoi'benilj '. . 

Más zörgéfekkel kevefet gondoílyón; akár-mí 
Útra fe rémiUlyoii; 's erejébenh annyita'bízzéki 
Hogy ,x bátorj közelebb hallyon j vagy láffon-ishol-áit} 
A' Varrásba ne rettegjen bé-ménni terűvel j 
*S a' zökÖgo hidakra, '& zajos folyamokra He.Hajtson; 

ZŐld erdők közepett fzabadon járkáltak az ökrök-
Régén $ nem tudván a' jármakat annak előtte; 
Mint-fem ínég vadát emberi kéz fogdosna ligétbenri^ 
És -hoíBaas mefterséggel munkára tanítna: 
Á* Nép még ön* karjaival -munkái vala főidét.-
Nyers-érejú Tulkot bé-foghi fzekérbé } íneg-űirii 

F 
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Gyors Paripát, Ebet udvarbann oktatni, fzokásban 
Nem volt, vagy Borjút eledelre le*vágni: hanem mint 
Mi keresünk Nyálat vendégségünkre, 's leg-ízésb 
Erdeit, és űzet, Szarvaft, a' barna ligetbenn .• 
Ökröt, Ihot le-lovén nyilakkal, az hajdani nemzet 
Frifs konyhákat ütött, *s nyers bőrrel fed;e magát-bé» 

Az Ökör7 meg-faelidíttéfe. 

Vad terméízeteket le-tefzik más állatok, hogyhi 
Iftálíóba rekefztettnek : valamennyire mindég 
Fenn-maradand az ökör1 fzilaj indúlattya ; Vha lágyabi 
lüs:"edségében mindgyárt meg-nem töröd, oíztán 
Késő lefíz; az igát foha fel-nem erefzti nyakára. 

Szokja-meg a' Borjú tsak hamar Gazdája' reá-tett, 
5S otet simogató kezeit, 's engedve yifelni 
A' fzarvára-kotött burkot; fzomorá jelit annak, 
Hogy később' hamarább* nyaka terhes igára űzoriílanda 
Harmad* fzüreí iitánc elsőbben , niint-fem határnak 
Gyenge fiivít nyelvvel kikeletkor kezdgye tarolni; N# 

Meg-kell törni nyakafságat; meit sanak-uíánna 
Semmi fenyíitéknek déltzeg forrója, vagy undok 
Lníta mi-vóka , vagy el-fásúltt vénsége, nem enged. 
Tölle fzüajságat dífznó-zsír, és bor, el-hajtand; 
yS a' ki haragra fzokott embert gerjefzteni; tsendes 
Jámborságot hozand italával, Bacchus Ökörnek. 

Bort, 7s eledelt nyújtván , 's jól-bánván vélle, ha femit, 
Vagy keveíet lágyulna fzelíd tett'idre; kötözd-le, 

.*~i 
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El-tiltván a' jáfzoltól, és minden italtól.* 
E ' fene vadságból hoffzabb éhséggél alábti-hagy. 

Mord fzemeket vetvén, mikoron urkokba ie-tsatiott? 

Szarvvaival fel-alá-hadaráz ^ és hafztalan5 önti 
Szilie hiá mérgét; hozzája tsak óva közelgeís .-
]V] ert ha ki-rug, *s valamelly módoii mé Szebbre taízíttand; 
Fel-fiiván a9 bízadalom 4 tétettni nyakára 
Meg-nem fzenved igát; kéfzűl öklelni, kapál 5 fii, 
Hánnya farát, és láÖaivaí dúl-fúivá ki-rugdos; 
Fel-vévén az igát eggyfzer $ ináf femnn dologtói . 
El-nem ij á , 's fzöriiyü lévén (érejéhfek hátalmát 
Hogyha ki-nézhetné) gyérkőtzfeV ízavárá még-indúl / 
N) elvv evei j V keziyel rettenti kis Oftöfos Őtei. 

A9 bérlett *) járomba iiiidon bé4iöggya íogattrii 
Már &* pár Tulok hegyke tíyákát; néméllyék utánná 
Tartván a9 kötelet 5 ballagjon * előre Taníttó ^ 
És Öfztönt fogván i eggyütt - jártaffa.- de véilé 
Gyenge téhért vontaífan elébb ; a' nedves homokbari , 
Vagy ki-míveltt földön metfzvéri(de kitíinyre) barázdát ; 
Hogy ne-tfclád tnindgyárt éleint' él-ijéffzé t.idatlant, 
Vagy valaínélly gyengébb tagját még-íöntáá dolögbáíu 

Hogjha pedig tekereg«fatsarog/s rángattyá téorofzlyid* 
A' déítzeg Tulok; ezt a' már murikára-táníttött 
Izmos üköf jármába fogasd .""'a' régi nem fcaggyá 

F i 

*) Bori vonnak a' járomra, hogy meg - %é settsék 
gyerg* nyákokat ay Tulkok. 
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Lépni febeílebbenny únfzollya, ha íuft'a-;-taníttya, 
Mint keiíyen más* lábaival mozdíttani lábát, 
'S járni párantsqlaiinn á* Béres-inasnak; akármint 
Fájjon az orrából gőzzel levegőre ki-mérget s 

Hánnya magát, 9s meíterkedgyék meg-rontani jármát.-
•'"' Nem lévén az ero-fzaknak foganattya , ha fortélyt 
Kezd fel-venni > ?s magát meg-kÖtvénr-végre le - fekfzik; 
Oftorraf, tűzzel* ne .• tfigázd .* jobb léfzen urokba 
Vetned lábait 3 hogy földön fanyarogva heverjen* 
Es minthogy kitkit maga kára hoz-éízre leg-inkább; 
Munka között máflzor nem fog le-feküdni , meg-intvén, 
A' mellyen tsak imént ment-általj az húzomos éhség*. 
Más mefterséghez nyúl még a9 Béres: ekébe ,/ 
Eggyütt három Ökröt fog-bé • két régi* között húz 
A' Szilaj, és nem fok nap alatt, a* r'ája paantsoltt 

'Dolgot minden ütés nélkül-is végbe-viendL 
Eggy-erejil•'$ idejű legyén V járpmba-fogott pár: 

t A' gyengébb w erőfs mellett ki nem állya fokáig; 
Vagy (mivel a1 Barcm-is gonofz indulatra hanyattló) 
Munkától köjmyen le-tanítt a' lomha, ferényt-is. 

Fenn - tartván fejek* * hogy fzebbeii ballagjanak eggyütt 
r Ökreid, és hantot/koapyebben ízdlyenek; Őket 

Köttesd-meg, de njakon } vek'nyabb iüránggaí igához, 
*S &em fzaryon t nurt így több terhet győznek eHiúzni, 
Mint-fem fzarvaikonn, 's fejeként*: így tellyes erővel 
Nem,; nyájtóznak-elé ,. könnjebbíttéíek adattvátn 
Öízve-potyoltt bőrök* ne felejtse meg-hütteui' méhít 
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A ' gondos Béres 3 ízük jármok' előre, meg* hátra
vonván , hogy meg-fűltt nyákokat meg-mentse febektŐL 

A' mikor Ökreiről az igát eltére le véfzi % 

Fogjo.n>el ő-tÖllok , míg ízzadttságok el-álland* 
Minden italt, 's ételt; súroUya-le fzal na-tekecttsei 
Izzódö nyákok* ;• óldalok?-is dorgollye hafoo-képp*. 

Ax Ökröknek B®ráttsá%Ql\ 
Eggyütt-dolgczván 5 eggy-máshoz fzoknak az Ökrök % 

>S ritka baráttságnak, melly hoiFzas időknek alattok 
Eggy-máshoz le-kotötte , jelit láthatni közöttük, 
Netod' eggyütt élik, 's járják a' rétekat? eggyütt 
ÓHy&k-el fzomjáságok' folyamatnak eredvén ? 
Étel utána feküvén, nemd* eggyütt ragnak-e kérőt? 

Ámbátor viadal végeit jó-fegyveres homlok 
Van Terméfzettol az Ökörnek nyújtva ; 's ligetbenn 
Szerte-kalandozván, vagy fzálláfokra verődvén , 
A' Barmok nehezenn alkufznak* *s férnek - el"eggy helytt * 
'S fzarvai vifzketnek még Júlpakás b,artzi;a: tsatázni* 
Qizv^-fzokott Ökrök, nem fzoktak; ritka f^övettség 
Van köz*ttök ; sőt még tsókokkal is illetik eggy-máft: 
És mikor a' fűben fáradt* létekkor hevernek 3 

El-kezdnek vígann enyelegni; '$ ha, vifzketeg ér i , 
Eggy-más$ak tefttét nyallyák ; ha dologra vitettnek, 
Eggyütt-mozdíttyák, ki -feCpűltt járomnak akafztváp 
Fel*toi;lÖtt nyákok', a' fzekeret teherével helyéből: 
Azt vélhetni, hogy eggy.m ásnak kedveznek; hogy eggyik 
AT máfik'.kötekfségét; el-akarja vifelni. 

F ^ * " 
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AJ koplaltt Farkas rmikorqnq az Ökörre rohanván. 
Ennek megragadott hátát martzangja fogával; 
A ' malik, fel-ferkenvéii bőgéfire, töftént 
Arra nyomai , ' s neki-bődiílvén , fzarvával ijefzti 
A* latrot : vefzedelmit ez*i$ ízaladáffal előzi* 

Eggy-máftól pedig elrválván éretlen Jialállal; 
A* még életben-maradott mind eggyre fohajtya 
El-vefztett társát > fzomorá bŐgéiíel hasítva^ 
A' levegőt / dugadott fzemeit könyvekre fakafztya,; 
*S bájábann helyt nem lelvén % mély gondba merítti 
Gazdáját, ki nagyon retteg, ne-hogy ezt-is el-ölly® 
A' keferíi bánat, 's ételnek italnak el-úntta. 

Vén Ökör. 

Járomból a* vén Ökröt fzabadítsdUki, hogy a' fíín 
JsTéki-köVéredgyék; *s a* melly, feles hafznokat hajtott 
El'tébenn az ügarlásban, Vágónak ádattyán, 
Végre halálából fok pénzzel tömje-ki zatskód'* 
A h , fene forsJ te veled dolgozván hoflzas időkig, 
Míg tsak bírta magát; aggott létére miként jár! 

' A ' fzolgálatból ki-fefeltt Ökör a9 puha rétet 
ÉH; 9s tsndálkozván, hogy már munkára nem űzik * 
A*'fűben meg~vaítagodik, '$ örvendez, előre 
Nem látván, hogy majd fel-fzáll a* fejfze fejére. 

A' ki Szerényének fel-van fávattva fzelétől, 
Jégre-vivŐ gazdagság köz'tt így gerjed örömre ^ 
'S tsalfa reménységben bízván, főbb tifztre tö r ; és főbb 
Póltzokat áltnadozik, felemelvén ellene karját 
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Már az Halál, hogy lábairól le kafzáíiya, 9s el-óltván 
Értét , farkaiból ki fefzíttse viVági reménnyit J 

Számán . 
Tál-esvén az Ökör' dolgánn, öfzvérre, 's Számárra 

Fordíttsük fzavainkat.* ezek fem henyélnek; ekétől 
Nem fzoktak rettegni; nyákok* nem félyúk igától; 
A ' főidet keverik; fzekerefcben terheket húznak. 

A' Szamarat könnyű fzerrel tarthatni/ ki-,gyoz S 
Miiad dolgot, mind éhséget: fa-levéllel ebédli , 
És tavi sáffal hasát: a* gallytól, tfipke-bokortól, 
5S polyvátói fzépséget nyer, sőt bízik-is : a* melly 
Más öregebb marhát gyötör , ezt nem bántya betegség i 
Mindenüvé hajtyák: Várasba , 9s majorba teherrel 
Ei-megyv néki-fzokott már oldala, '& háta verésnek. 

És ámbár ő-rajta tsak a' nép9 fepreje jár, *s kel; 
AfTzony-is el ballag, melly a' máltt boldog időknek 
Eggyűgyüségát még nem fzégyenli: de zab'lát 
Nem téfzen fzájába, hanem fordíttya , kezébe 
L'gv hutyorót fogván : az ezüfttel, aranyal el-ontött 
Szerfzámban r'á-tartya magát, h teherének alatta 
Örvend a' Tsatfi, 's nagy füleit kiJövelli magaffan. 

Néha felejti magát 3 's nagy-pajkoskodva le-fzegvén 
Görbe nyakát, gonofz hátállyát fel-rántya febeííénn, 
És a5 r'ija fel-ülttet mély potsolyába terítti; 
*S tsúfiil ordítván, a* népet az útra ki-hívja, 
Hogy tudn' illik azont a* sárbann úfzni neveíle, 

F 4 
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Néha meg' a' Váras* közepénn a* rája fel-ülőt 
Tartóztattya / gyepenn rágódik, 's fűz-fá-Ievélesm; 
Öfetöíioző fzavakat népi akarván érteni, 7s mellytal 
ftjínd lé t 4\&Ah kong, avg8r.tsös b^tra nep hajtván^ 

Öfzvév* 
Öföfe-kevprtt vérbpí £ tiidn' illik Infta Szamártól, 

*S Kantzátqí) fajzott üfövér^ attyára fobakbann 
jjt? '$ ángyára rdolqg-győzo.', Y mellette kis-étkü, 
Gyors-menetű; terhes málhát háta'nn-is elhordoz* 

Eggy pár válogatott Qfzyér több földet hasáb.ol., ••• 
M^nt-fem hat izmos Ökör, tsak ^gén nagy erőre ne légyetj 
Szükség• a* mivel és köbben ; me|!t femmi nehézség; 

- Eítném ijefztlietvén , neki-dől az ekének az Öfzvér, 
/S meg-fzakad, hagyha kemény a'fold, 's engedni tudatlan* 

yiik az Ő hátára nyereg; nem botlik% iramlá, 
Tsenddel jár, vígann hordoz. Kevefebbre betsiíjvén 
Szépet az hafznosnál Spapyol-Orfzág, 's régi fzokásá^ 
Feíin-tartván ez idő,benn~is ; Paripákkal ^z ' hartzbáaa.; 
Élvén^, Öfzvéren lovagol, 's Ő tsikya fejével ^ 
És hoíTzií fülivei nem gondol femmit; elégli 
.Lába' ferénységét, \ tsendes lépéfeit annak % 

Látván hogy tartáfa tsekély, és huí̂ ík ots$tin-is« 
Hát mi mái napon jeles hajdani Frantzia néĵ uipk* 

Attyainak fzép példájit melly mddra követtyük? 
Ófzhe-^gyÜlvén Ők ofz Öfzyérekre fel-üím, 
Szégyennek'nem tartották,, '$ ügy Weipi Tanátsb^;, .-
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És valamint el-járt eggy Szolga 3 Szakátfi , Lováfzi, 
5S több, iliyen tifzthenn; a5 gyors ()fzvéi>is az.on-rképpa 

Mis fzolgálatokat végzett: volt fzekfzena rajta ; 
Volt ismég nyereg ; a5 ínelly hát Urat hordoza , zsákot 
Horda ,'s nya'ábba-kötött fákot Nem kínttselelőzzük% 

Mellyet tobzódás meg-eméfzt, (fűnket: hanem $sak 
Fel-duzmadtt gŐgöfséggel^ nints femmi Javunkra 
Szolgáink* fokasága* hanem pompára.* ha fegyvert-
Forgatnának ezek 5 vagy fzántani, vetni mezőre 
Mennének, jobban cselekednék, mint - fem bpgy irye® 
Reflséggel-töltsék idejek', *-s erfzénnye miattok 
Napról napra gyalázatofan le-lapúllyon Uroknak, 

Már nem elég 3 hogy az Iftállók több pénzbe kerülnek 9 

Mint-fem az afztalaink ; hogy Urat ? rengetnek aranyba* 
Vontt Hintók, és Urfiakat tzifrával - előző 
Tsatlófok két oldalról mellettek inalnak : 
*) Az' kotelefséget, melly eggy lovat illete, fzólga 
Végzi: nyakaim embert hurdozgat az ember az utfzán; 
Barm'i mivet nem fzégycnlvén tselekedni, 's az Iften* 
Kellemetes képét tsűfságos módra gyalázni. 

Ám de heába minek bajlódom az emberi fczívnek 
Tsúnya fekéllyeivél ? fzaparább fog lenni, ha fzámbj&i 
Véendek Barmokra-jövŐ nyavalyákat , azoknak 

'• ' ' " . ? s ' 

*) Ezen, bQlqndsdg^is be~férktzett talán némeily Cr-

• fzdgofibth. 
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Gyágyíttó fzereket nyújtván. Példánk legyen arra 
Itt az Ökör, mint kellefsék orvoslani máft-is..' 

Az Ökör* Nyavalyáji. 
Sokfzor el-űn ételt az Ökör, 's a* réti lapátzon 

Sem nem-kérődik, fem gyenge fű vekre nem úgyel, 
Sem nem nyallya magit; hanem a' pázfintra terülvén^ 
Nagy-fzomorún forgattya fejét, és egyre tsavarja 
Farkit; a* levegőt bőgéíFel tölti; gyakorta 
Fel-jŐ gyomrából bofögés; ki-mered fzeme; könyvez; 
Korrog bélé y *$ ki-hajtó fzert vár Gazda* kezéből* 

Eméjktetlenség* 

Vágy nyers ételtől eredett e' kínos alélttság ;• 
Vagy; melly, béleibenn már meg vagyon afzva, ganéjtdJL 
Fájlalván a* Gazda határt fzántatlan' beverni 5 

*S meg-fzánván nyavalyás Ökrét; a' meg-nem eméfztett 
Etelt leg-tehetósb orvofságokkal azonnal 
KéfzűllyÖn meg-győzni, 's gyakor böfögéfit el-űzni* 
HJy fzükségre, 's efetre-fzedett jő-féle füvekkel* 
A* favanyő Borbann ázódott Sajt, Buga3 's Tzipros', 
Öfzve-törött bingyója > gyom or-rágáfokát el-ver. 

Hideg rlelés. 

Ökröt~is eMel hideg, '$ erejét M-fpgyafztya: jelenti 
Ezt oké t fzeminek meg-apadtt tzirkalma, főhajtás 9 

Köny-Xsepegés , és fej-le-sütés , ételnek el-úntta., 
'S belső réfzeibol nehezen-vett lélek. Ha rajta 
Ér-vágás fem fog: végy hal-zsírt,egybe metélttnyers 
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Kápofztát, olajat/ főzd ezt mind öfzve; fatsard-bé 
A* torkába 3 's virúltf ízollő-levelekkel oízoltasd 
Gyomrából 5 mellyet nem kóftol, az éter el-űnttát." 
Hogy pedig a' nyavalyáit r'á-bird, hogy bé-vegye könyet?> 
Gyögyíttó fzeredet 9 *s valahogy ki ne rúgja kezedből; 
Néki, gerendákat rakván eggy-mífera kerefztűl, 
Korlátot kerekítts: így el-rekefzelve, 9s magaflan-
Fel-lávén feje kottve, meg áll; és végtíre, kellyen, 
Vagy nem, az orvos-italt torkába botsáttya, 's meg-iíTza* 

Sántákis. 

Némellykor sántái az Ökör, 's nem láttya febének 
5emmi jelét a' fzem: de ha kéz meg-kémleli fzárát; 
Nem tűrvén a' fájdalmat, ki-jelenti bibéjét 
Ön' maga, *s ott tüdn' illik , az hol roffz-vére tsomóba 
(Gyűlvén , meg-rothadtt: hafználó vasra ne kéfsél 
Kelni; keléséből fzabadítsd-fel véiíe; ha lába* 
Alsó réfzében tályag gyűlt vólnay metéld-le 
A' körmét;, valamíg nem jőíFz elevenre* ki-tifztúl 
A9 gonofz év a' kés-, 9s a' fzívó fzöfzre belólle : 
Kösd írrel lábát azutánii; pólyába tekerd-bé, 
>S a* roflz nedvektől légy védelmére febének. 

Ruh. ELfzdradás. Daganat. El-nyeletett Naddly* 

Vifzketegét Tenger-vízzel gyógyíthatod.-hogyha' 
Meffze vagy a' Tenger-parttól j sós vízzel azonképp% 
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Vagy fok-hegymáv$i > dörgölvén bőre' fekéllyét, \ 
Sőt olaj' allyíbatin ofzlott kénkővel-is s élhetfz. 

Még terhesb ínségre fzorul> mikor 'izzad hevíttett 
Tagjaiban, *s az hideg levegő véletlen'"el-hütti * 
'S már fzámlálni lehet tsonttyát bőrének alatta* 
Főzz-ki Boroftyánból levet.* Ökröd' napra vezesd-ki.« 
Kend hátát; hozzá bor-, olaj*feproket-is adván, 

A'mikoronmeg-sértödött nyaka, fzügye^ dologbanti; 
Vágittasd*meg erét r ha dagadni találna középben 
Meg-ronts oltt nyaka, mesd-meg mind a* két fúlit; és ha 
A ' vér-ferkedezés hafznot nem tenne; meg-olvadtt 
Szurkot, 's marha-velőt kenegefs fi , '$ ketske-bak-*hájat, 

Hogyha Nadály akadott torkán,'sle-tafzíttani kézzel 
Kintsen mód : tátsd-fel fzáját, 's fújj abba palafzkát 
Vekqny tsívetskén; 's úgy perzfeld tíizzel, hogy e'bi|z 
A ' nyavalyás Okrod* ^orkába le-paffon egéffzen.-
Meg-rekedett réfzét e* füftnek hatalma ki-nyitván > 
Bár még éh, önként ki-fog esni Piótza belolle* 

Kígyá-mards* ( A7 Muta-fóraL ) 

Meg-nyom Ökör mérges $%y(5t véletlen &fetbőls 

A9 sűrű fűben feküvéíi .• a* nagy teher eztet 
Fel-loí)bantya .- gonofz, fogait bőrébe men'tti ; 
És a' méreg ama' tefítét el-futtya ieg-ottan« 
E5 febet hogyha talap fájdítanod adjpjif f?erc?nts<?; 
Élly Ruta-fűvel .• ez as teliből a' mérget etóz| . 
gzt Oryos nem leitejJri-BeqigpjQ^l^/MflfA^^' 



Sarfnadik Könyv* 

, t"' Pufzta nev^t árúlgattyák fok-féle füveknek* 
N-'|' Burkoknak 's tsetnetéknek ezek : gyógyíttani jobban 
ít| Tudgyák a* Barmok magokat terméfzeti-képpentu 

A9 Majorofl: a' réti Menyet* példája taníttá 
.*'"'• Néha-napoim, a' Kígycíktől-sjtett febek elíén 

A' Ruta-fű melly nagy foganattal birna* Ki-híva 
]Fggy Kígyót történetből viadalra Menyetke. , 

; ; Ez , valahányfzor amaz teftét meg~marta5 leg-ottán 
A5 tehetős Ruta-fűre febefs nyargalva fzaladván, 
És aho2 értetvén febeit, 's már helyre^hozódván, 
Mint az előtt4 a' Kígyóval táborba ki^zálla* 

;\ Ponkos helyena ülvén a' Páfztor j látta tsatájök' : 
| Nekimegy aa jegyzett fűnek; ki-fzakafztya tövébői, 
' 'S ím'! kis idő múlván, a* Kígyó-marttá Menyetke 
'* Fel-kezdvén puffadni 5 ízemét örök éjnek erefzté. 

Mert mikoron fel-alá fzaladoz, 's visgállya reménnyét; 
Már az olo méreg belső réfzére fzivárgott, 

Bé-fedezett ertjét fok-féle füveknek ha tudnók, 
. Mennyi vefzélyekbÖt fzabadíthatnók-ki magunkat 1 

Mindeneket meg-próbálunk , hogy el-érjük efzünkkel, 
\ A ' mit terméfzet-képpen tud az Oktalan állat, 
; A* gyógyíttásbaím Ember* kalaiizza, Barom VÓltV 

Elsőbbenn ada-bé kriítélyt a* Gólya magának 
JJyúltt onával, az orvosló fű* nedviveí éívétí: 
Elsőbben métízette hegyefs fzittyóval erét a' 
Víüi növet vett Ló , hogy meg ~ gyültt v&e l®hadgyofi j 



4\ Parafzti Majorságról 

Elsőbbenn az Eb órvoslott ételnek el-únttán ̂  
*S a* fiínek titkosb erejét ő hozta világra^ 

(JV Kígyó*-karol) • 

Nap-keletet-nézŐ főidről barnátska, 's: felette-
Könnyű kő jőve hozzánk. Kígyd-kŐj neve. Hogyha 
Melletted vifeled, bátran kezeidbe fekefzthet'd 
A* Kígyót. Az ezen gonofz állat-iüártta tagokra 
Tétettvén e' ko * kis idő vártatva * magába 
Szí minden jnérget, ínelíyet ki-fog adui megint, ha 
Gyenge meleg vízbeiin > vögy téjbehn áztatod* A' mi 
Sokkal több .* V- kő febekét meg-tifztogat évtől > 
Mind addig tsüggvén özokonh•> inig a\fok italtői 
Szédülvén i önként le-néin hull &y fzívttá f®békről« 

. Dög-kaldL 

A' Dög-halár síraímat-hozó hagy kárait itten 
-Mit fzámlálom^elő, melly fzáhtő-főldet Ökörtől 
Eggyfzeriben meg-fofzt, *s vég* pufz£iílásr§ hanyaltat? 
A ' zoldülttréten fzanafzétt el vefznek ekédnek 
Gyors vonfzóji, 9s ki-fzállítnafc levegőre inirígyet /' 
A ' mellyek, mikor a' Majoros jáfzlőra kötözné 
Bfte-felé, még épségbenn látfzattak, az' Ökrök 
A' tele jáfzolnál reggelre vonogíanak immár. 
Meg-történik az-is / s tán többfzör, hogy a' tűikor eggyütt 
Szántanak, hirtelenül el-véfz a* Kajla, le-rogyván 
Terhes igájábann; 's a\ básiíltt Szőke i ítiidonri bog 
llly nyomorultt efe én , '$ pz határ* vég* IzélJyire voanya 
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Dög-teíttét; maga fetti győzvén 9 mellette tsak el-dől., 
*S fagyba-merűltt ízeméit végetlen homálynak erefztL 

A' fzomorú Szántó, fogdán a' földnek akafztotí ,;'.' 
3S már kedvetlen ekét, mindkét Ökrének el-eüét 
Jajtr'okozó hírűi vifzi; meg~telik háza panaffzal: 
AJ fzomízéd Majorok borzafztó gondba merülnek. 

A* i^ikoronn hát a* Dög-halál el-határozik; azt, a' 
Mellybe mirigy még bé-nem hatott, erdőre ki-vervén, 
M nts-meg egéfzségeft; betegeit áldozz-fel Halálnak, 
*S gyógyíttáfa felőli a* gondot tedd-le. De nem kell 
E* közbenn el~vetni reményt Embernek.- hatalmas 
Gyámola van Szent Róküsbann a' döglelet ellen* 
Ez még értekor-is meg-védelmezte Hazáját, ' 
lílenhez kezeit nyiljttfán;%ezntánn-is az Égből 
R'ánk kegyefen lépteként, és el-fog verni mirigyet. 

Az Arveruiai hegy éhen legelő Tehenekről* 
Hogyha kevés a* ré t ; az Ünöt ismernedyeléglefffe;, 

Jó Majoros: fzámot meg-elŐz Atvernia' bértzénn 
A* Gulya, rs a' tejben vajjban bőség vau örökké. 
Tér idej'nn az Üoók pajtákba rekednek, az hótól 
Minden határ le-boríttattván, V a ' Gőböly az hoflfeas 
Tömlötzbe n fel-adott' ízénin kérődzik azonbann. 
Ám de midonn a' gyenge izélek* fúvalmi ki-nyittyák 
A* bértzek' tetejit, *s majd-majd, a* régi fagyokból 
Feí-fzabadAttattván &'Jfold , puha felymeit önti; 
Akkor, mint mikoron jelt iá a* trombita-fzózatf 

A* várait, 's falut ott-hagyván, eggyfzerre meg4ndiil $ 
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*3 öfzve-tsoportozik a' Katonák' fokasága ,' V mezőbe 
Száll: az ÜfzŐ-fereg-is fzükös jáfzldjit el-únváti*-
ÉgbeJövelltt bértzeknek ered; 's ineííyekre fzokott vált t 

Megy kalauz Beikül szón ösvényekre űetve; 
A* fii vés hegy- tetejére fel-hat, 's örvendez az ékes 

Hantonn-a' Gulya, kedve fzerént járkálva légelvén 
A5 Nap-el-húnyásig -• d® niidŐtin ki-terítti homályos 
Sátor'it -a' komor Éj.; hogy az éhes Farkafok ellen é 

Mellyek az hegy'derekánfzanafzéttleskodnek tz apróbb 
Borjak utániig jól fel-legyenek kéfzülve, 7s reájok 
Bődülvén , azokat mérges fzarvokkal eHizzék.; 

A' puha pá2finton tábor' módgyára feküfznek, 
Vévén Borjaik' a' kögnek kézepére; farokkal 
Öízve-verik környül magokat; viadalra pediglen 
Szarvaikát ki-felé-fzegezik, '$ álomba merülnek, 
Nem félytvén magzattyaikat; 's a* Börjak-is annyok 
Mellé férkéz vén , nem tártnak feni mi vefzélytŐL 

Már meg-yirradyán, távol- kullogni ha Farkaft 
Lát valamellyik Ürio; fyŐgéíTel hasíttani kfözdi 
A* levegőt, és lármát üt.- mind öfz ve- futamnál 

'A* Tehenek, fel-zendülnefcj '& "valameddig az Orvot"' 
Meffze ki nem verik a' nyájtói, nem kapnak az étkemi. 
•. Ámbátor pedig a' Gulya kinn > kéníryére hagyattváti, 
Mindenüvé tsavorog: mihelyeft tengerbe le-fordul * 
A ' lietŐ Nap, elö-feregel ki-fejésre: vifzontag 
A' tejért sót nyújt a' iráíktor, hogy efíek nt£ün)4s 

96 
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A' ki-fzabott fzállásra megint meg-térjen ajándék9 

Kedvéért; 's tölggyét önként engedgye fejeim, 
A* Páfztor-kalibát az ÜnÖ környül-vefzi reggel: 

A* mellyet közelebb kíván ki-fejésre jövelni; 
Meg-fzóllíttya nevénn , 's az edényhez idézi Fejője. 
Szót fogad az, 's mindgyárt megyén a' fajtárhoz : az első 
Korty a' Borjúnak fzámára van hagyva; hogy annya 
Ót meg-elégítvén, az edényt fellyebbre tetézze. ' 
Már ki-fejettettvéri, mikoronn tzammangsni kezdnek 
A' Tehenek réttyekre megint; a' Páfztorok oltót 
Adván a', tejnek, nyomják kezeikkel az ordáts 

'S r'á követ állítván, ki-fatpllyák vélle favóját. 
A'mikoronnmeg-nézni Gulyát az líegyekré ki-mennek 

Várasból az Urak levegő* kedvének okáért, 
'S hogy forró nyárnak melegén tágíttsanak a' zŐM 
Erdők' ernyeivel; fel-alá-sétálni mi-képpenn 
Örvendnek puha pázűnton ; fél-jegyzeni fzámát 

s A' ki-nyomott fájtnak; nézgélni Gulyára, >s Gulyásra; 
Járjon akár fzabadonn a' nyáj, fií-kíntset eméfztvén; 
Vagy kérőt rágván, heveréffzen; akár pedig annya' 
Tölggyé körül legyen a' Borjú lebelegve, vagy hantba 
Félénk foggal harapjon ; akár a' tölgyet edényre 
Fejje Gulyás, 's neki-türődzvén nyomdoffbn az oltott 
Tejből fojtót; akár hozzája vonÓdgyanak hegyről 
Társ'i Vasárnapokonn , eggyütt ö-vélle borozni* 

Még "aV főbb Urak-is fel-fzokták váltani tejjel 
A* bort eggy ideig; V orvosló fzerre keiendvén, 

.' G •' ' 
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Meg-vetik a' gyönyörű kút-forráft, tnellybe leg-hafznosfe 
Nedveket ád a' föld; 's mikoronn reggelre ki-hudgyák 
A' Tehenek magokat, kantsókat tártnak alájok ; 
Dolgokat a* Páfztor fej-tsóválgatva nevetvén ; 
*S a' Borjak fem irigyelvén e' kortyot Uroknak. 

Majd mikor éjtfzakról Boreds megkezdi fzakállát 
Bizni, *s az EfztendŐ pihés hóval Télre hányattuk, 
A' Gőböly le-felé-fzándékozik a' füves hegyről, 
»S éjjel-nappal hasát tömögetvén, útra ki-kéfzÜl: 
És ámbár haza-térését nem nem erőltetik, hofízú 
Bútsútmond az hideg bértznek , 's önként-is alá-fzáif, 
'S más kegyefebb tffllagzat -alá megy verni lakó-helyc 

így mikoronn el-fzáll tollúnk a' kellemetes Nap 
Méffzebb tájra tüzei lovainn, és faggyal ijefzti 
Földünk' a' mord éjtfzaki izél; el-távozik háztól, 
Mellyel imént, vígságra hozott, a' fetske, >s egyebütt 
Válafzt már ezután levegőt fzállásra magának. . 

így á* Fil'mile, melly reggel kies éneki fzóval 
A* kék égré-jövÖ Napot áldva köfzönti, fetétes 
Éjtfzaka' meg-némúl, mikoronn a' Baglyok halotti 
>S gyáfzos üvőltéffel döbbentik az Emberi fzívet. 

így azonfíáz, a* melly moft pompás, iíntses, hatalmai; 
- A* fok látogatók' fzámának kisded: ha fzélvéfzt 

Szenved; ha vóltt fényefségét el-vefzti; teg>ottan, 
Á* Kiket hizlalt volt, el-ofzolni tekénti Barátit, 
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Apróbb állatokat ntondgy már, oh Múzfa, fel-adván 
Naggyábói az öreg Barmon: '« magyárázd-meg 

elobb'-is 
A* Gyapjas marhára miként terjeí&e-ki gondgyát 
A* Majoros: mivel a* Teraiéfzet'az emberi• teltnek 
Hafznosbat Juhnál nem adott* nem adott az határnak* 

Juh 
Ö Bárányt ell i húsával vendégeli teffünk*; 
Öltözetet nyújt gyapotról; sőt «st-is hitetni * 
Hogy régen Latziom' nyelvén** a3 pénz* faeve Gyapjat 
Marhától eredért; Rénraffai Rtffflütüs, úgy-*nmt 
Páfztor iker-gyermök 7 snikotonn napfényre fzülktvén 9 

És nyájhoz látván, olly gazdagságokat ért-el^ 
Hogy Romát fel-emeltt fallal kömyösleg övedsné* 
*S fegyveritöl hóldöltt népttefe törvényeket írAa* 
.. Minden Barmai t$2'tt főképp5" kedveden íhának ' " 

•A* Majoros ; mettf gyáva föegény> •*$ vigyázniWagára" 
Nem tud: .az Ég tsak kiíitset adott Ö-nékie, Temmi 
MM tgyehét; fegyvert nyújtván más-féle báromnak. 
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Ellenséget Ökör fzarvaltt homlokkal ijefzthet; 
L ő , ki-rugó két lábaival; körmével Orofzlány; :. 
A' Tigrift harapás, a' Rékát menti ravafzság; j 
Kéfz az Eb el-vitsorúltt foggal viadalra ki-kelni; í 
A ' Szarvait vefzedelmeiben gyors lába fegétti, i 

Ellenben pedig a', ]úh , melly védetlen, erőtlen, '., 
'S eggyűgyü! lafsú lábbal, 's bátortalan éűzei • 
Farkasnak tseleit nem tudgj^a kerülni, V fogakkal i 
Védelmezni magát: mikoronn rdt barna lepellel j 
Be van az Eg borogatva, 's reá már könyvet-is hullat; \ 
Sem vetné fzakdásra magát, ha-tsak őtet az ÓrzŐ, \ 
Villongó bottal, 's mord zajjal r'ája rohonván, | 
A* nagy zápor elöli alkalmatos helyre nem űzné. 'í 

Bár minden más Barmok előtt felakarta ruházni f 
A' Juhot a' kegyefen-bánó Terméfzet; hideghek ! 
Által-ható tsípos mérgétől hállni fog, hogyha : 
Dél' melegebb abronttfa felé nem fekfzik az ak'Jya, 
És az Iháfz fzáraz perjébol nem vet alája 
Ágyat, hogy így tifztább. 's lágyabb fekvésre talállyoti 
Mind maga, mind fi ja: mert a' Juh ámbátor az er.iőnn 
Szín nélkűl-is erőfs derekenn állhatna , 's Cselekkel 
Nem gondolna nagyonn az-előtt; az akolra fogattváa 
Meg-gyengült.- '$ mennél többet íárafztyuk efziinket \ 
Védelmére , nagyobb nyavalyák környékezik Ötét. 

Főképp' a' Bárány kíván fzorgalmat: alig jő , j 
Ánnyának poklájából ki-fefelve, világra; 
Es töftént fékkel remegő lábára legbelsőbb* i 
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A' tsetsbol ki-nyomott frifs tejjel meg-keni fzáját 
A ' Birkás , hogy bé-vévén a' kellemes ízléft, 
Ön' kéjénn ezutánn élelmet fzívni tanűllyon. 
Elsobbenn p^dig a* fets-téj , Őrzője kezétől, 1 
Főidre fzivárogjon; mert, mint gyengének, ezen nedv 
Át talmira1 lehet, 's többes nyavalyákat okozhat. 

• • Bárány, 
Annyoíiól Bárányt azutánii eggy helyre x-ekefztefey 

Hogy vígan málaffa magát az gyenge fijával; 
És e?-is eggyfzer'smind annyát ismerni tanúllya* 
Két nap utánn ercgedgy zöld árpát a' fias Ihnak; 
Válafzd-el pedig a* Bárányt; 's az akolba rekefzd-béf 

Bár külön-fogatáfa miatt mind-iíntalanúl bég< 
Majd, ha nagyotskább leíTz, a' rétre, köveíTe Szüléjét^ 

*S játék-ként, késértse fogát a' gyenge fü.vekbchn. 
A* mikoronn pedig a' fzeretet már köz'ttok alább ke2d 
Szállani, 's a' nevedék Bárány., ánnyának, ez annak 
Távól-léte miatt kevefebb panafzokra vetődik; 
A ' fias lh járjon-ki megint a' rétre legelni: 
A ' kis -lais pedig a* Bárányt kergeffe mezőre, 
Hogy vet©métiy*gabonák' zöldes sűrüjit araíTa. 
Hogyha pedig, (munkát adván) vele járni nm hagyni 
Ötét az Apja; ha van még atthonn gyenge Leányka ,, 
Báttyát váltsa-fel, és legyen-a' Bárányi féregnek 
Páfztornéja, ki-keltt sűrű gabonákra vezetvén, 
jól-tar ráfök utánn nem kell haza-hajtani mindgyárt, 
Es bé zárni; hanem várjon, 's engedgye, hogy a? frift/ 
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Pázfintonn ; ugrándozván, játfzodgyanak eggyiitt* 
Míg guz&lyán íene tart, 'sperdűltt orfókra le nem fzáll. 

Illy értet, jó Lyányka, foka folytatni ne kévánnys 
If ajdani fzüzeknek nem vált meg-tíltva, midőnn folyt 
Még az arany.fzázad, *$ Szcttiruft lappangni ligetben 
Nem vált látni, hanem tsak Ihok' játékira nézni 

Efte midonn az Anyák teli tölgyeket hoznak határról* 
Zárataffanak-öfzve vélek Bárányok-is: bfztán 
A* tejtől el-tíltattván, a' többi féreggel 
Járjanak a' gyepekenn, Vvele légyenek eggyes akolbann. 

Ám de fokáköz'tíök nem tart az előbbi fzövettség; 
'Smelly a' Várafokon fok Férjfi.fzemélyeket el-vefzt* 
A ' fzerelem Gyapjas marliákat-is oftromol.- a' kis 
Bárányok tsak alig keMk még érzed fzarvok', 
'S már eí~nem győzik tüzeket: meg-vínak az hantonn; 
Vérzik turtt fejeket, némelly jerkének utáima , 

.̂.. 3̂  ondiiltákj 
majd-tsak-nem halálra Jcotzddyán,. 

fíogyha herélő vas nem fog tüzet oltani b*anek% 

Kos. . . . . 
A'magnafr-maracfandcS Kos nagy teftre teritltyöa • 

SűrÜ, 'S tifzta-fejér gyapját kellette fzemeknek: 
Hátát, vagy .nyelvét feketéllő pontok el-ülvén, 
Tarkál:c'-fzŐrÜ Bárányt fog nemzeni. Jól meg
lepje fejét, derekával, hasát, sőt lepje fzemét-is 
B o gyapja •• két fzarva ttagyonn orrára liajollyon : 
A* fel-emeltt türkök, más nŐTzö társba kötődők: 
'S homloka' fegyvereit meg-fejtvén a' Kos,- azonnal}i 



Negyeik Könyv. 103 

Majd meg-fái az irigységtől* !i ; mátokkal Örökké 
' Bartzof tart. Gonofz erkSlttsét így hozhatod-helyre; 
Táblátskát apró fzeggel verj-által * hegyével ^ 
Fordítsd bé, ?s kösd fzarva közé : majd a' Koss imígyen 
FeUévén fifákölva, megint viadalmakat üjítt; 
Elsőbb' hátra-farol; fzem-kozbe rugafzkodik ofztán/ 
*S Öfzve-tsap homlokkal.* de magát maga febbe kevervén, 
Nem kéván türkölni tovább, és bajra ki-menni 

Leg-jobb leffz a' fzarvatlan Kos, nyáji vezérnek* 
Békében marad ez, *$ meg-tür fata homloka tárfata 
Kos mellé vagy igen fiatal-, vagy véti Jnhot adni 
Nem kejl: mert az Öreg fok időt ki nem élhet; az Ifja 
Eilenbenn fokfzorfa nagyonn meg-tsállya reményed'. 

A* Vőxditto efsonek jelei, 

§z illattól nyáját az, Iháfz m. vezelfe legelni 
Távolabbra, midann a' "Darvak* tábora, 'i Varjak* 
Öfzve-tsatoltt fokasága kering % zeng, 's károg az Égent^ 
*S záport hí földekre; vagy d-terj,efztik az Ökrök 
Orrokat; és nyákokat felemelvén, fzaglalni kezdik 
•A* levegő* nehezét; vagy bőrbe tfipefzkedík a'Légy; 
Vagy felhők' tetéjénn a' Gém viil®gvá repülvén^ 
A* fold' páráját elsőnek előtte kerüli. 
Kéttséges felhőzet az-is: mikor erre, ineg arra 
Játfzván, a* könnyű levelek fodródva forognák; 
Es as láng több ágra fzakad, ss tekeregve megyen«fel; 
5S a9 fzínes kegyelet bólt-hajtáft tüntet élőnkbe T 
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Főképp* Nyár' idején, ,az Egek' palotája dörögvén, 
És hallván a' főidre Varas-békákkal az efso ;• 
Verd Juhaid* rekefzekre .• mivel több kárral-határos 
Méreggel foha íintsen xnőd meg-vefzteni fzájok': 
Es még~is (vallyon ki ne fzánnya fzegényeket! óvni 
Nem tudván magokat, mételyt fzedegetnek határonn. 

LegellÖ mezők. • * 
Tarkázott fzínnel-nevetŐ Kikeletkor-is ak'lyon 

Légyen egéfz nyájad, valamíg a' zúzmara* gyönggyit 
A \ Napnak súgára le-nem nyalogattya füvekről: 
Majd mikor a' Kutya-tfiilagzat több lángot okádand, 
Két ízbenn étesd Juhaid'/ mikor hajnal hafadttánn 
Édesbenn efik a* pázfint; Nap' el-húnyttakor ismégi 
Mert mikor a' forró Nap dér ponttyára fel-hágott, 
3S már fejeket tsak alig birják a' gyenge füvetskék; 
Akkor az árnyékzó völgyben Tőlgy-fáknak alattok 
A* Nyáj, és az Iháfz az hevet gátollya magától,' 

Vettefsék az Ihok mellé jő-féle Komondor; 
Hogy mikor a' réten fel alá járkálva legelnek, 
Meilettek legyen, és éjjel vigyázzon akoira; 

* 3S Tolvajokat, vagy Farkafokat kergeílen, ugatván, 
A* Birkás Juhait tíendes-léptetve vezeffe 

A' fiivés oldalakon; sürgetvén reftet előre, 
'S gátolván iietot: a' nyájtől meíTze-tsavargöt 
TérengeíTe, süvoltéíTei vagy zajjal ijefztvén. 
Bggy-valamelly tsak imént ellvén, lábára ha főidről 
Fel-nem emelhetné teftét; Ő-tölle ne fzánnya 
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Vállait; eggyfzersmind kebelébe fogadgya fiját4s/. 
Enyhítvén, 5s beteg annyával nézeíFe gyakorta. 
A* nyavalyák' ok'ihoz-, gyógyíttáíbkhoz , azonképp* 
Réti JegellŐhöz 5 *s Ég* külombségihez értsen* 
A ' gyapjat mi dolog betsesítti; mi tegyen az Ihnak 
Húsában jelefebb ízt; annak az étele' rendét; 
A* nyírás** 's itatás* ideit, jál tudnia, fzükség/ 

Birkájit nap' nyugttá felé mö2díttsa-le reggel; 
Delleft ellenbenn a' nap* ke'etére tsavarjon „•* 
A ' Bojtár 5 mivel a' nyájbaa kárt téfzen az hőség f 

Hogyha fejét forró, napnak fordíttya legelvén* 
A' nyájat gyaporább rétekre ne Verje; holott ass II 

Addig efzik> míg éhségét efl-fojtya: ízereffe 
Inkább a' fzikkadtt dombot; jobb gyap;*;i adand ez 
A' Juhnak, 's a' balzfam-fű-fzálaknak evéfe. 

Ofznek elő déritől maga félvén, nyájra ne fogja 
A' Birkás, hogy igen bádgyadtt; és Égnek alatta 
TsípŐsb éjjeleken kinn-hálni, ne tartsa tehernek: 
Mert a' Júh* trágyája, 's meleg fekvéfe mezőnknek 
Keb'lét többre-meno termékenységre fakafztya, 
Mint-fem ha r'á más-féle ganéjt dombokra vitetnénk© 

Hogyha fietne talán a'. Tél, ;s komoríttani fogná 
A' levegőt véletlen hideg: Birkákat heverni 
Fagyba-rekedtt hanton nem kell engedni, >s kapálni 
Már hervjukt füveket lábokkal az hónak alólla. 
Ledneket illy * korban jáfzlóra fel-adni, tanátsosb, -, 
És gallyat, 's fzéuát; ne-hogy; el«rongállya nagy éhség, 
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gs ebből-eredo rfih tagjait Ö£zv@-£titoffi§8 J 
Ez mikoronn bőrébe tagad; vagy fába tfifzollya 1 
Oldalait j vagy fzarvaival kartzollya * vagy* a" nagj I 
Vifzketetget ki-nem állhatván, meg-vérzi fogával,- ' [ 
ÉS ki-terul. as tályag egéffz teftére fzegénynek* { 
Fel-nyitván fagy* JánttzaibÓl kikeletkori fzellö I 
Földünk', a ' Birkák ismég Rétékre .ki-mennek/. f 
A ' Kos előli vezetőjok: ezen kalauznak utátin® 
Vígan ballagnak, -s di|Ilyák a' kellemes hantot, • j 
IftMle ftholt el-nem válván , akar, a* nap eqyéfavén, i 
Hajtsa kosárba megint Páfztorjok; akár pedig Égnek j 
Derekáról nagy-heven sütvén, hűs völgynek; akár zöld i 
Jirnyékbann heverő rejteknek; akár pedig apróbb j 
Árkoknak,^ folyamoknak; akár komp-hídnak ereff% 
OHy követők pedig a' Juhok, hogy mikor a1" vezető Kot* . 
Nékie- görbítvén teliét, levegőbe fel-ugrik: 
'A* téi fŐWőnn-is fel-fzökdétselnek ntánua. 

üríu ' ; | 
Bggy vezetőt az Ürük fzint*" illyen módra kövefMl 

Bétre ki-men'tekbenn: ez nintsen téve vezérül * 
Mint a' többi közül jelefebb, V gyapjára tekéntve 
Ifellemetesb , 's éVtére korosb, vagy mintha tamálttabb * 
Volna: hanem valamint az Urak kedveznek, amazt, vagy ' 
£a t fellyebbre*vivén, mis méltóbbakra] nem hajtván; 
A' Bojtár fzint- úgy teízen eggyec nyáji vezérnek : 
Ez megy-eloll; 's valamint ételre, *s italra vezérel 
MáíoUt; úgy yifeen *• Vágó* fzékéhez Ölésre. 
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Ah 2 tiem fzáfcnya faját nép-ét árálnl: fzerentsét 
Tárfai' káraival koldulván^ mert haza-térvén* 
A' Birkás tsemegétskével véndégli, kenyérből 
Bggy, vagy két falatot, 's édeske kömény-magot adván* 

Bak* 
' Xő-fzitt oldalakon ketskéket előre vezetned f 

Bak, te közöd; de te köfzvénnyel tőltt lábad' áligln 
Vonhatván, nehezen billegfz az anyáknak utánnok* 
így fizet a" bujaság, mellyet gedelyétske-kórában \ 
Már űzött; állámn tsak alig tsügg még te fzakálika;; 
Homloka még tsak alig fakadoz fzarvakra k i ; marxis 
A* titkos fzerelem* tüze belső réfzit hevítti; 
fS el-vefztvén erejét, meg-forinyad időnek előtte.} 
Bl-vénúl p »s minden teftét el-fogja betegség: 
És így a' nyavalyás f nem kellvén femmire, nyájat 
Rusnya büdöfséggel, '$ levegőt, meg-döglel egéffzei^ 

Ketske* 
Neu fzeret eggyenlő helyben Júh, '« Ketske, legelni % 

Partoknak, 's kőfzírtnak örül, a* Ketske ; meg-éri 
Sík rétekkel az I h ; nints kedve bokarra; mivelhogy 
Meg-kartzoHya töyifs teftét, '« el-tsípdeli ,gyapját* 
Mellyből a! repeső madarak puha féfzkeket hordnak« 

Melly bé-von bak-bőrökksl, 's így tfipke-hokortől 
Véd Juhokat; lágyabb gyapjúval bir Spamyol-Or&ági 
És valamint efztendŐt ált* a8 rétbe kafzája 
Kétfzer harap $ két izrombann vifz Ibára fekoüöt* 
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A' Ltgclíö mezők' külombségeP 

Eggy ázo& élelmet tsak el-ún a? Nyáj-is idővel • j 
És valamint nemes afztalokon nem tetfznek az étkek I 
Hogyha fsak eggy-azonak 9 's nem változtattnaki azon* 

képp> . -. | 
A* Juhok-is magok' el-vonnyák a' zsíros határtői ; 
iÉs tsemeték' zöld ágaival verik azt az eí-ánáft, 
Mellybe kövér rétnek füvitol eftek vala főképp* 
A ' tájban, mikor el-tünvén a' téli komorság; 
Meg-nyílő kikeletre megiqt füves hegyre vitettek, 

Juh - nyirés. 
Gyapját Nyár' ídejénn ú9 Juh vígadva le-téfzi; 

Lábait ar Birkás ő-néki kerefztbe kötözvén; 
A ' bal hátülsót a' jobb elsővel; azonképp* 
A ' más kettot-is fel-fűzi; ki-fejti temérdek 
Gyapjából: # nem rugdal, nem bég,: áz akolbann 
Nints más hang, tsak az ollónak pengéfe: tsak állya 
K Gyapjas barom; ámbátor , mélyebre botsátván 
Oltóját áz Iháfz, bőrét-is fzeldéli, mellyre 
Tsak porrá-törct hóltt-fzenet ád, ?s nem dörgöl egyéb írtt 

Júh-hyívés9 idejénn* a' Gazda, lakáfokat ütvén * 
Hajdonság nagy fzámmaí' elé-hívatta barátit; 
*S V lakozáft ismég bé fzokta vezetni Certsnek 
yíg farlója, '$ meg-értt Bacchus' fajtóra keléfe. , 

(JV BékeségfoL) 

Meft orömíLak' fel-tezdte komor Bellona zavarni t 
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Tsergetvén fene fegyvereit; de megérkezik a' fzent 
Béke fejér lovainn: ez viírza-kerítti mezőnknek 
Meg-ttökkentt gyarapíttását; térítteni meg-fog 
Víg Örömet. 'S ím51 fellyülrolmofolyogva felénk fzáíl: 
Jámborság > 's" tellyes Bőség ," sétálnak utánna ; 
És már a" pereket* fzéllyefztó drága nagy Afízony 
Járja Királyoknak gőgös palotájit óhajtott 
Szárnnyáival, *s jovafollya, hogy a5 kez-népnek az ál'tét 
Meg-fzánván, dühös ellenség* kardgyára ne vefsék, 
És tsendefségbenn engedgyenek élni Világot. 

Mát hatfogni tehát füleinkben nem fog ijefzto 
Trombita; nem zúg dob; mfenny-dörgéni iiem fog a2 ágyú: 
pengeni fog fzanafzétt ellenben tifzta feerelmet 
Póri füruglyö. Veízély "nélkül,Tengerbe fel-ülnek 
Gáílyájjnk ; tsak habok fettenthetnek-meg Evedzőft 
Mái ezután,.kardot íiteg-fzálland rosda; tögyogni 
Fog pár' éfzközet majd afc Ekés bámálva tekénti, 
Hogy, meg-változván az idők; melly annakelotte 
Tág vala, meg-fzi'ikült immár gabonájinak a* tsűr: 
A* Mefterségelj; ki-virágzanak újra , 's az el-zártt 
Fő~hafznű Tudományoknak tárházi ki-nyílnak* 

Gyapjúval - bánás* 
De mi Jiih nyájhoz láfíirak, '$ rétekhez azonbanű* 

Meg-msgyarázhatnárh, mint kell tifztíttani gyapjat, 
'S abba fogas gerebent , 's héhelt aggatni; guzfalyrdl 
Mint keliyenj fonalat perdüítt orsóksa vezetni; • -
Gombolyagokba tekerni, '6 kerefztúl-yonni fofe-ágá 
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Nyuftönn, (&.borflánn-.ugyan:tót; el-végre vetőllő, 
Altal-ügrattattván üregénn a* néki-lövellett 
tojóktól; fonalas béllel mint tömje. Vehetnék 
Gyapjat-is, ültökben kűlömb feliekre tanítván; 
Vagy fáfrány* tűzi vei sárgállani; vagy meg-itatváa 
5-vele barna levet 9 feketélleni; vagy pedig égi^ 
Zöld, fzek-fűt-, violát-ábrázd fzínbe borálnű 

Tán más mind ezeket még fel vállallya 9
 fé.-idővel 

•A* gyapjú-mefterséget verfekbe fzedendi; 
*S hím-varráft értvén, tővel követendi mezőnek* 
Víg gyönyörűségét; vagy okosb rendbeli fzövéfftl 
Meg-mátatfya Királyoknak viadalmait; Engem* 
A* Júh tartóztat, 's a5 Nyáj' Őrzője, Komondor* 

Fcl-Ofatatott Nydjj* 

'A* Gyapjas féregét többes tsapato|ra fzakafzd-el; 
Hogy, több réfzre ki-fzéllyedvén, meg-eméffze meződnek 
Bő füveit, *s a* meffze-menet terhére ne légyen: 
És ha mirigy támacfna talán valamellyik határbann; 
Még máfok rnenttek lévén, eggy-másra ne húllyon. 
A5 Ketskére nagyobb vefzedetmeket hozhat* ezen á'ógi 

Hogyha'te % mrilyef már meg-fzáliott a* fene'' métely $ 

El nem zárod azoft falkát; és törve tövifs* '(ez 
Névre, fejér) *s tavi nád* gyökerét, efső vizet öntvéa 
Ó r'á, meg-betegült Ketskédnek bé nem adandód. 

A* Juhnak» eV Sínesnek tlknkezt igyehzttek 

A* Páíztor Juhot 9 és Sestéft vegyelítye legeltet -
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Néha; pedig fzemléü, hogy eggy terméfzete nintsen, 
Sőt ellenkezik eggy-máffal; tudniillik homályos. 
Helységet fzeret a' Difznó , 's erdóköt - az Ihnak 
Semmi liget nem tetfzik, hanem tsak tifzta mezőség t 
'S\nem fzeret olly folyamat-parton fálatozni,.holott a* 
TsúnyaDamafz mindent fel-túr, mély gödrököt ásyán, 
Tótsákat kedveli ezj .amaz láb-heggyel alig mer 
Lépni morotványos földön:; marakodnak örökfcé . 
A ' kofzörültt-agyarú Difznók^ foha femmi fzelídebb 
Nints az Ihotskáknál .• eggyiittrjárkálnak határonn.-
Öfzve-verik süríin magokat, mikor ei-fut az árnyék, 
A' fejek'' hőségbenn eggy-másnak alája le-sUtvén. 
Hogyha kövér eledelre talál valameilyik; ez áztat 
Máíbktól nem irigyli.; hanem .bégéfeket adván.. 
Szertefutó társ'it zsírosb falatokra kiáltya. 

Nints itt hartz, nints öfzve-vfcfzés; 's a' vSlgyi lapátzon 
Szembe-fzökŐ homlokkal ha meg:türkölnek-is; állván 
A ' Bojtár JíŐ-dzál-derekon, nem félve-tekénti, 
Mint-hogy vér-ontás nélkül megy-végbe,, tsatájok' •: 
És ha-talán fellyebb kezdett lobbanni haragjok.* 
Nem fzükség Jközben-járó páltzával epéjek' 
Engefztelni: magát az Ürü közben-veti mindgyirt* 
*S a' viadalt közötök meffzebbre nem engedi menni. 

VA* torkos Difznó minden terméfzeti törvényt 
íel-bont / mert mikoronn éhes, fel-fallya malattzát: 
Ellembenn a' Jüh fo-képp' kedvelli fzülöttét; 
fíonn-fogván ezt, nagy-fzotarúa ballag-ki ipezőre; 
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*S koplalván a' fű közepett, meg-nem. fzühik híni 
Gyenge fiját.- ez~i$ űntalanúl jajgattya fzerelmes 
Annyának távól-létét', és tsak-nem hal ér'tte. 

Bár tútő, félénk, 's válafetig erőtien-is a' Júh; 
Még-ís ha meg-bántyák, tüzefen fel-gerjed: az Ebbel! 
Hogyha talán a' kínn-futosó Báránnyal akayván 
Játfzani, nBi hiú félelmet téfzeny azonnal 
Szeinbe-fzpkik bátorsággal, 9s ellenzi fijától* 

Annya kinek mellyik (mivel eggy fzín; artza, 's tekintet 
Van köz'ttök) még a* Páfztor fem tudgya nevezni j 
'S annja fiját, annyát fija mindazonáltal igen jól 
Issneri.* mert mikor a' fzlirkület bé-vifz akolra 
A' rétről minden féregét y vígadva fogadgyák 
A!' Bárányotskák haza-fordultt annyokat, eggyre* 
Tsóváiván kisded farkok* ; sot adni köfzöntéft 
Látfzat;nak nekiek, bégvén5 és venni vifzojitagj 
'S néki-rugafzkodván ki-fefzíiltt tolggyöknek, afzályos 
Torkokat enyhíttik, *s látván kegyes annyokat, híznak, 

A5 Difznó pedig, hogyha jegyet nevedékire nem téffz',' 
'S meg nem fogfz fajt más izínnel válafztani fajtól j 
A ' földön ki-terítti magát, malatzokra vegyesleg;..' 
Öfztván emlöjit fel, akár legyen annypk, akár nem, 
Hál-adatofsághoz nem tud.* mikor a* terepes Tölgy-, 
-*S Bük-fákv ágairól bottyával főidre le-perget 
A' Kondás eledelt; nem gondol az oftoba Difznó l 

A' kofzönettel, hanem tsak hasát hízlallya nap-éflig,'* 
Ellenbenn a' jó-tévö Páfztornak utánaa 
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Jár a' Jáh; és (a* tnit az Eb* msg-irígyel) ha nyugttá1 

Kedvéért a* gyepre le*dol, melléje le-fekfztk. 
A5 Páfztor tobb-félit azért eggy helyre ne hajtson^ 
*S a' Difzkén ne tegyen fzégyent a' motskos Emével© 

: A7 Difznók9 Leg ellője. Nyavdydju 
- Sertéfit vagy fübe-boráltt ugaraknak erelíze 
A* Kondás; vagy harafetoknak : fzóllíttsa pediglen 
Kürttyével gyakor izromban,' 's a' fzerte-vetődött 
Nyájat fzedgye megint eggy rendbe. Ha látni talállya 
I t t , vagy amott, hogy az orrokkal fel-fzántanak hantot 
A'Damafzok, 'sízés gyökeret fzimatolva nyomoznak ; 
Indűllyon fzáporán^ 's ax hafokba le-fzalPni ne haggycm 
Olly-falatot, mellyel kedvére találhat Urának, 

Félre-fzegett's görbültt nyakkal fzédúlni találván 
A* Difzilő, ha mező9 közepén véletlen* el-esnék; 
ízibe vágjon eret farkának alatta : midonn rofífc 
Vére ki-folyt már, köffe febét rongyokkal: az dlba* 
Bé-vonván azutánn, a' fzáját nyifla-ki, vékony 
TŐltsérenn hal-zsírt eregetvén abba vagy három 
Tséfzével, '$ a'melly, rekedett bélébe, gonofzt vont 

, Nyeltt zsírosb étkét gyengén-fott vízzel el-íizvén. 
Efte, feles-fzátmí Difznót, eggy helyre ne zárjon 

Júh' módgyára; hanem külön, *s motskatlin alomba „• 
Mert ámbár habarékra nagyon vágyódik az undok 
Pára, Y magát gazos étellel vendégeli; még4s 
A* rűttiágj és nedves alom veföédelmeket hoz r'á« " 
^ Moíl Bőr-poklofság, moftan rongállya Torok-gyéfe 

• H • • ' ', ,: 
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A7 Serttó4' moft Keh fúlafztya, vagy Has-menet én / 
Kondás, e' nyavalyák*, meg-gyógyíttáfa , te dolgod; 
Mert a' tifzta-kezü Tudomány e* csúnya barommal 
Irtózik• bajlódni"':• *s mivel vigyáznak; Urokhoz 
Hivek; ehhugyvin tezt, az Ebekről énekel, inkább. 
** Az Ebeknek fok *• féle • Nemeit* 

- Sok-félék az Ebek : miveí eggy Nem az házakat Őrá; 
Más az Urával jár mindég; más fajta, Vadakta 
Fut, fzornyen törekedve, fzdet fealadáffal előzvén S 
Más Ebek orrokkal tél-túl fzaglódya fütyéfznek; 
Mulattságra-valók máfok; 's eggy fzóra fel-állnak 
Hátulsó két lábaikon 9 's nótára ki-járják 
A'tántzot; 'üfha parantsollyák Gazdáji> magaíFau 

;^Fel-rántyák frifs tagjaikat,'s a' nézni ki-tóldúltt 
Népet mölattyák, gyakrabb nevetésre fakafztván. ., 
Ez könnyen fut; emezt nehezítti kövér hafa; nyársra 
Fel-vontt nyulat amaz j<5l*tud forgatni kerékbenn t 

Mellyet mis el-ütött á' tágas réti laposbann. 
Van Ŝ zelbb népünknél eggy-Tasenk a* többi kutyák köz'tt, 
MelJy matat artza körül nyalakodva; vagy iíldfigel ölbeH* 
És onnan nagy-ft;emteleilül máfokra tsehelvén f 

Affzonya' mérge t-is aiérgefs égével előzi* 

Vaddfisó Kutyák* 

Mit Ü" Vadra-való Kutya fel-kap hegyekre tsaholiú 
Némellyik; meg' mis igyeneé réttségre nyomai: e# 
Jól t i & F i q r e ; Fogolyra vifewt «aez; Btidt, §Mt^ r 
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Más, hálára •tetítt> és báj-vívásra Bikát-is 
Meg-támadwr ki-hí \ ** jól-tudgya ragadni fogával 
A** vadat oliy réfzén> mellyen meg-győzheti könnyen* 

Más, borzas, fürtös-fzorü Y mint Ketskes fzakállas; 
Altal*hasitt a* tónn; '$ ha le-lo öazdája repülő 
Fá t , melly a* levegő* kebeléből zügva le-húllváűj / 
A* vizeket ísapkodgya , 's piroís vérével el-önti; 
A* meg*nem gázló mélyből fzárazra ki-hozza; 
És Ura* lábálhoz tévén, hízelkedik , Örvend , 
Ugrál, nyivj mieg-rázza magát, és fzerte-repítvéa 
A ' f2orébe*kapotc nedvet > nagy>-nieiFze ki-fetskend^ 

A* mis 5 tempe, rövid-lábú* hafa, földig erefztett; 
Bojtos két füle tsügg; orrát viffzára tekervén, 
Büzlög határt; vadak*> és madarak* nyomadékait éles 
SzagláíTal furkéfzi; megy ő gabonának el-aíízott 
Szárai koz*tt táavarogva: 's midőn valamelly fzag zz úttít 
Ütni talállya, megállapodik> ** vefztegleni Haggya 
A* madarak* féregét, Valamíg nem láttya ki-fejcv© 
Á* madairáfe-hálőt \ akkor futamodva reájok 
Röttt, >s tiyomofiilttakat ílfisobyatos tsahoíáiíal ijeEntL, 
Ök hálókba kfeftíttettv&n > tülekedve nyomozzák 
Bé-aártt ííttyaikat > vágyván menekedni vefeélybot* 
Késő! vagy .Kutya, Vagy Madár áfz Ő r'ájok halált feo2S« 
Nézni tsudálatos: hogyha Fogolyt ineg-mafkol az limbei^ 
Értének tsordiiltt könyvel kér tölk kegyelmet* 

Tarlők köz'tt a' Nyúl mélyebb álomba meri'iiyé% 
A* iftikorcmn á* rajta-üiáfő * ** dobögáflM íjfcíkfé • 

'U 4 
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Ebnek fel-ferken fzomorii jövetére, 's magasra 
Fel-rátidíttya magát, gyakran le-fogódik urokba; 
'S már ide.már oda fiit, tsavarog; de tsak azt nyeri minden 
Tett'ivel, hogy mindég tíj-új tőrökbe verődik. 

Más Kutya sík téren, 's ligeten fzeret hajtani nyulat-
'S hangzó fzdvaluta'nna, »s kemény fzaladáfíál eredve^ 
Melly helyről fel-verte, megint ugyan arra keríttí 
Azt; kiíebet vévén, fzemeit bé-húnnya halálra. 
Ennek lába magafs; vékonykák fzárai; fzörnyű 
A' feje; talpa ferény; hafa kisded; fzíigye le függő. 

Falufi Komondor* • ' ' , 

A* gyors Gazda napot földek' miveiélíre fzánrári; 
És puskát, vislát, *s agarat munkátlan Uraknak 
Engedvén, jó-féle Kuvafzt állíttson az házhoz: 
Nappal ez a* nyájat farkaöól őrizi; vigyáz 
Éjtfzaka;'s Őit-állván az okolnál, hogyha talántáa 
Lábait ellenség bé-merné vonnji, fzavával 
Kergeti; vagy, fzaladáft ha felejt, béllyegzi febekket 
Farka rövid; rövid orra; kivált feje tsiínya; le-tsügged 
Mind a' két füle; mellyé gyakor fürtökkel ijefztó ,• 
Oldala, lába, tagos; vaftag nyaka; válla remárrek. 
SŐt mikoronn távol vagyon-is , nagy torka ki-hallik; 
Es rettent, ugatáfíal elébb, ofztán pedig ottan-
Létével, farkánn Ülvén, 's mind eggyre morogván. 

A'Terméfzet ugyan vakmelly erkőltsre tanítty»A 
Am de fzoroís tartás föoktattya reája leginkább; 
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Hogyha rövid lántzon lévén 3 ajtónak előtte 
Hafztalamíl ugat* és heveráfz, míg a' nap el-htinyvín $ 
KörnyűUjár ház it, 's aklyot, *s félelmeket indítt 
Eenn-hangzó fzóz ittalr Az ő terméfzete lágyabb, 
3>lvajh©z se legyca; fe fenébb, hogy marjon akár-kit* 

Kutya -iKölykeh 
" Hafznos , meg-fjrgáft el-tíltani kisded Ebektől; 
*S a* fzerelem noftényt ha meg-ejt, a' Pífztor orezya 
Első Kölykeinek járón végekre; mivel-hogy 
W] anya-;létében jól fel-nem tudgya nevelni: 
És apród-efztédőben fzoptatni ha már kezd; 
Nem leíTz nagy-tetemü; meg-fog tsokkenni, 's vajndtis; 

Ei-fzödetett fijait bátor síraíTa 9 V kereíí®; 
Számba ne vedd." e' kornak az Ő fájdalma nem hoffzas J 
'S Kölykeiröl feledékennyé fog lenni, ha kéjén 
Mülathattya magát, 's játékokat űzhet Ebekkel. 

Más ízben, mikor ismég fásulj válalHz-ki te kettSt; 
Vagy maga, tán jobban tudván, válaflTzoti helyetted % 
Zsiíp-kornyüietet állítts i t t , *s a* Köiykeket ennelc 
Rakd közepére: reá-gyájtván a* fzalina-nyalábra* 
Szóllíttsd annyokat: ebrefztŐ fzavaidra leg-ottan 
Meg-jelenik, de kivált hallván nyivogífokat apró 
Fajzatinak : kiket a' lángtól már fzinte boríttva 
Szemlélvén, el-fzánnya magát, hogy refzttek' előzze* 
*!? a' környúl-lobogó tűznek közepére Jövelli; 
5S fektátott fzájjal majd eztet, roajdaa eme^t-is , 
.Végtire - mindeniteet fzaporán ki»ragadgya vefzélybSL 
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ISellycket efcol>ben ÍZBb^áítt^ki9 KMykQit hagjá^mz^ 
^ t ö b b i t jó-*neffi£e,Mái" tarkának ajánld-fel^ 
És földel boropsá-le, nehogy dög-íeftteket^ ©tt-kim* 
ftíeg4el¥é% ha^a íiordgya, *s, meieg feebetóbe f0gadvá% 
Életet iafzötóalanúl igyek^e^ék hívni beléjek* 

áC téjtaí el-va'Iafzivéi • aV Tze&keket» átesel 
Nagy-tagakat- *s nagy-e?Ől: nevelő* jobh-féle falattal,, 

Meg-menthet'ő ádáfzaítdl, ő-tdllak tí-hiízváav 

Gyengém meg-tsípvéii, az* itxat,, melly lati gerintznek: 
Izeiről le-jövén, fairkok* végére hat onnan. 

Annyihoz kapván egyedül; még gyenge fogával,. 
'A' Kölyök ,̂ a' jövevény emberre,, baromra* ne mennyen* 
Nem lévén még bajra-való;, mert hogyha, reá fzáll 
A* bot; ha farkasnak- foga meg-gyomrozza ; felette 
£l-réműl> és fenn-maradand ijedelme továhb-is,, 

A*" Kutya; mellyet Ihok mellé fogfz adni, temérdek 
.Tefíet* nyert légyen?i 's nagy erőt; eggy, *t hóhoz hafonld 
Színt hordgyon; ne-talán farkasnak véllye fetétbenn 
A* Pafetor , rs nyájtól bunkós bottyával eH'izze. 
Gyors légyen, futamodni ha kell; viadalra ki-menni 
Bátor fzíve; *'s. az or farkasnak utánna nyomulván 
A* ligetes derekon/zsákinásinyát vonnya-ki gyilkos 
Torkából, "s haragos foggal fok vérbe bevervén, 
Hajtsa-ki, hogy komorál ordíttson alá 's fel az erd&mu 

Hogy pedig a' viadal^piatzon menthefFe febektől 
On* teftéty kerekírttse nyakát jó4ántzos övedzŐ; 
Mert a* farkas ezen. réfzénn bésérti leg-elsöbb* 
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Vak rohanáffal / azon közbenn e* páfztori fortélyt 
Meg-nem fajdítvám, fzáját el-vérzi magának, 

A Kutydknainak ÜraikfoQZ-yxLló fxcr etetek* 

A' Birkás Juhait, *s Ketskéjit akár-hqva hajtsa; 
Mint hív társ, mellette fzokott kullogni KqthondQE ^ 
És fzolgál Ő-néki.- juhát védelmezi; farkát 
Meg-tsóválgatván, hízelkedik; és az Urának, 
Vélle-miveltt nyájafságánu örveadea t ha y*g a ? , 
Víg esz;; ha kedve-fzegett annak, kedvetlen ez-is már: 
Emberhez több hívséggel tán nem lehet emb$r; 
5S azt bal ^fet, melly által el-hűl a* régi bargttsáj* 
Kínos erŐ-fzakkai íem tndgya ki-verni Kutyából. 

Ezt néraelly Szábínas' Ebénn bámulva tsudálta 
Róma, Világ' fejsdelms, midonn azt vasra verettré% 
3És nagy-mélységü tomlQtz5 fenekére l$«dugván$ 

Oldala mellől.bottal íetn tilthatta Kutyáját, 
E ' Szábínus az híd1 közepéről, karjai hátra-
Köttettvén, a* nagy Tiberis''méllyébe goroftld 
Kéz által l^tafzíttatik, ím', megy utánna , le-fzokvén, 
A ' Kuvafz-is ; *s valamíg lehetett, a' mérges babok köz'tt 
Szüntelenül hitin tartván » kéfzehb vala vefzní^ 
Hogy-fem urát' qda-hagynu Szemét ernagy-t&uda dolgon 
A* község könytol meg nem tarthatta, tekéntvén 
Eggy Ebbenn illy nagy-bázgci hívséget urához* 

Néha*najj eggy Kuvafzonn a'Prantzi^Nép-is egéflfeema 
El-bámált* Emlékezetül a régi Tanáts-ház 

H 4 
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írott ko-falain moft-is fzemlélteti képét; 
Fei-borzadt; vitsoríttya fogát; 's a' tolle lehántott 
Ellenségenn ű r az Eb. E ' láttára febet tén 
Gazdáján dákofíal amaz f

 ?s vérével ei-ontá 
ÉVtét. Halldfza/s tsudáld.- az Eb egykorláttya, hevervén 
Tág udvar közepett > a' Gyilkoft; láttya, 's azonnal 
Forrani kezd, emlékezvén 9 mint vált-el UrátóL 
ÍJékí-me?y; iszonyatos diihödélTel ugattya; jelenti 
El-körétett bűnét; ?s böflzút-állásra hevüJvén , v 

R'ája rohan naey-erofzákofon: ys ámbátor amannak 
Oldala fegyverrel meg-volna keríttve, '$ tsak hívség 
Nyújtana néki reményt a? győzedelemre ; leg-ottán 
"A' Gonosz' ágyékát, *s bélit kí-hasíttya fogáviL 

A ' Kutya nagy bánatba merül, az Urának ha vétett: 
-artzáfon jő haza nemelly Férjfí: Kutyája , 

Nem tudván ki legyen , r1á-ront, *s meg-vérzí: lenrántya 
Képéről amaz a' fzínlett ábrázatot; és kit 
Bántott 3 Vmillyen nagy febet ejtett légyen ?*Ebének 
Meg-mútattya : febet, meilyért meg-kéne botsát'ni 
A ' fzeretoknekj ha-mít tudnak fzenvedni magoktól. 
Biisl&kodik, lappang; nap fényt, és értet elbánván* 
5S Önnbn halálával tízetendvén a* Kutya , bor-Ma* 
Szuglyájába fzonil: vég nélkül s/r, nyivog , ordítt 
Eggy le-börúltt, Js oldalra-fzegett bor-kádnak alatta* 
Néki meg-engedvén 9 Ura fzóilítgattya nevé«n? és 
Bívja baráttságos fzókkal; de fel-éled az ismértt 
Szóra keferve; nagyobban rí; 's fzomorú zokogásnál 
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Nem tudván egyebet nyomorultt Ő-néki felelni > 
*S él'tét étellel nem akarván vonni továbbra,' 
El-végtére magát koplalva ki-vég2i Világból, 

• ' J? Barmok* lelteiről* *) 

Méréfzelly némellyek' hiú kÖltéfmek immár 
Adni hitelt > bogy ezen fok-féle tsudálatos érzés f 

'S mozdulás a' Barmokban mind végbe-meheflen 
Éfz-riélkül; valamint a* gépely idestova r'ija 
Szerfzámoltt idegenn vonatik ; mint erre, 's amarra 
Megy, "s fordál a' mágnes-tő, 's meg-nemfzünik addigi 
Míglen arányoslag nem tart a' göntzöli farkkal. 

A' Kutya left-állyon; 's a' síkon Nyulakat hajtván, 
Oldalason tsapjon-ki, 's kajáts ösvénnyel az urat f 

- H 5 - ^ 

*) Az Emberek9, }s Barmok' lelkei között felette 
nagy , 's beho külömbség vagyon. Ezek értelemmel, 's a* 
dolgoknak tifztdn-, *s világoson-, kUömbozutv képzeiéfcivel 
nem birnak, a' mint a? Boltselkedok - is- nyomós fontos 
okokkal meg-mMattyák. Az itt elo-fzámláltt, \r más<il-« 
l)etén tselekedeteket végezés y tandtskozás, és változtatás 
nélkül xáftik - véghez (C Barmok. Az Ember magánál fofa 
kai erojjebb Barmokat meg-gyliz, meg-fzeléáitt, V maga 
hafznaira alkalmaztat. A* Barmok 'jóllehet néha meg-feb~ 
hetik., *s meg -.is ölik az Embert tefli erejékkel; mind* 
azonáltal hallatlan dolog az, hogy valamelly Embert -ma
gok el4nté%éfekbU magok' fzolgalanyokra húditzottanakva* 
laha. V tí u 
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(W fortély fokát hajt nyereségire) vigjjá-kereteiül: 
Nyúl sz utánna-hatott Ebeket mellőzze, 's az úttyít 
öízve-kevertt i l nyomdokival titkollya•", 9s ne tegyem 
Semmi xavafzságot? tsak-nem tsuda dolgoka t űzzún 
A ' Majom éfz-nélkűl; .'$ nem-lévén vétke, fzaladgyoa 

.A' bot elöli, 's bujkállyon? az Hód építtsen halakra 
Olly meíter-remekü varsát mély víznek alatta: 
Rafejja Madár féfzkét olly mefters éggel: az Hangya, 
És Méh, nyár' idejénn így gyűjtsön télre, '$ ne bírjon 
ÉOiel? hitelt adtán efféle dolognak, hogy elme 
'Van bennünk> űgy tartom, az-is kéttséges előtted. 
Hogy többekre ne lépjek, az eggy Kutya* dolgait hívom 
Erre bizonyságul: ínf Ez fzolgálatot híven 

. Téfzen az ajtónál .• Őrt-áll: vígyázgat Urának 
Minden leg-kifsebb ízemé' forgására, 's je lére , 
Hogy tofiént, valamerre clologkívánnya, repűllyön. 
Mofi az urának, ha víg, örvend; moíí, kedve ha nintsen p. 
Mellé-dől fzomorúnn; ha haragízik, vélle haragfzik -
Es ha meg-hal, sírjára bordl , sírattya halálig; 
Még-ts ez, la' fzeretet, 's hívség» nem tudgya, mi légyen ? 
^ Ezt a'kába-fejűk hidgyék; T e , neveflfed fittyen \ Ü ; 

Álmadozáít, Majoros ;. 's élly a' Barmokká!, azokban* % 

Méltán dítsérvén a' gyors, és meflae-tekénto 
Hajlandóságot; 's nem keli fzegyenlened a* jő 
'S .hív Ebeket pártos Szolgának elej'be fel-adni, 
És Ökröt makatsos Finak, a' melly gyermeki fzóMs 
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Meg-fogad, ámbátor medvét győzhetne, ?s orofzlányt* 
így a* PtrUtsköt-is' írd-3e, hogyan dúdolgat egéfíz nap% 
Bl-vefztvén nyarat ^ és .ítatáft; 's él-végre miként jár 
Fagy közepett, fzükség* idejénn, mikor életet a* bolti 
Hangya,' bolyába takar, 's a' tél' inségir előzi. 
A ' wft főld-mivelot illy-képpen feddheted, a' ki 
Hívságot keres, és gondgyát nem tudgya továbbra, 
Vagy nem akarja talán terjefzteni; 's a' kit el-érvéa 
A ' komor , és femmit nem-hozó tél, el-nyom az éhséf« 

Eftékenn említtefték a' téli tüzekiíél 
A' vefztett párján biifongí Gerlitze, férjhez 
Hív, és tifzta Galamb, fzülein könyörületes Efztragj 
A* földe t-vakaró ? "s valamelly kis magrá-találó 
Tyúk, mellye^maga meg-nem efzik, pizfeléjinek adván. 

fMéhektől fe feledkezzél, a' mellyek ezernyi 
Munka között zsákmányolván a' réti ragyogványt, 
Éggy kasbann eggyes fzívvel meg-férnek, öröm köa'tl 
T6J.tvén életeket, 's nem kíilön gyűjtik határnak 
Tfillag'iról a' mézet, hanem köz tsürbe takarják. 

Több példát-is elé-hozhatfz llly módra mezőről; 
*S mellyek majd minden nap* előtted vannak, az élo« 
Állatok' olly külömb munkájikat írd-le befzéddeL-
Melly Örömeit fogják a* gyermekek hallani! bennek 
A ' jőtaneg-fzeretés titkonn gyökeredzni miként fog J *• 
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Elő-fákra níinek kéfem ter jsfzleni g o n d o m ' ; 
Minden-féle gyümőlts 5 nemei t bé-rakni t e n y é f z S 

FŐId* kebe lébe , '& hegyenn makk- te rmo T ö l g y e t emelni ? 
. M á s dolgok véghez mennek m u n k á v a l , aram&yarí; 

Ám de gyümölts-kertnek feles efztendói folyáfok 
Hoznak difit9

 y$ é r e lmé t : időtkévántatik arra, 
Hogy laísti kebelét a' fold Tolgy-fáknak ereflze, 

Nó hát rajta: kopaCz telkedre vezetni ha tetfzik 
'Árnyékot, *s jél megrakodott ágaknak idővel 
Kedves terméfit kezeiddel fzedni ("mivelhogy, 
A* mellyet magad ültettél, jobb az "fi* gyümölttse) 
Kelly innnkára, Vgyapor földben fektefs-legyökérrel/ 
Termékeny fákot: ineddé tojkét-is erőltefs 
Szülni: gyümolts ez* ölében-is nevekedni fog, hogyha 
fel-fogadott fiakál ólt'ványokat abba rekefzteííX 

Az Elo-fáknak íül'dmhségek. 
Itt az Olaj-fától, mellyröl jeles éneket ím 

yánier., a,*'-Költök* eggy főbbik dífze, a i vei-meg 
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Nem fér Örfzágunk* tsíposb hidegével, el-álIok : 
Vágyna]? más elegek, mellyekről fzóllyak; elég van? 
?S többrendbeli pedig, tnellyet vagy nyírni katzorral; 
Vagy, meddő* lévén', óltáffal toldani, h iíiy-képp* 
Sok jó^féle gyümoltsöket~is fzaparítni leheffen. 

Illatokat lehel eggyik réfz orrunkba virággal: 
A' más mefize-lövelltt ág'it gallyakra ki-fijtvén , 
ZŐld sátort emelítt fcedvelltt árnyékival; a' más 
Réf2 meg-terhefedik, vagy inog fok dríga gyümelttsel, 
MaV ebeken mennyünk-által; mert nieg-terem a' főll 
Mindeneket, tsak tölle kezünk' fajnálni ne-tuddgyuko 

; "• • -'• . • í$rdoh.>' • » • , ' •" •':' 

Elsőbben magyarázni fogom, mint kelletik efdőt 
Vetni, *s minŐképpenn ábrázni: mivel-hogy határnak 
Az fog nyújtani dífztV ha fetétes berkek övedzik. 
Mert mi derék fzépsége lehet Telkednek, ha meg-vaia 
Erdőnek gyönyörű képétől fofztva; 7s ki«vágyd 
Xiábaid* házadból ki nem htfzhatod, a" mikor égvén 
A ' kiítya-tüllagtól az határ; *s Tölgy-fának alatta 
Kellemes árnyékban fáradtt tettedre nem érhet. 
Szenderedés; fem heves napokat meg-gátlani burkos 
Gallyakkal; fema2f halk ligeteknek kedves olökben» 
A* madarak1 tsevegéfei koz'tt nints módod az önként 
Alkalmas mértékre-jövŐ fzép verfeket írni ? 

Rajta tehát, a* várandó f^zadra tekéntvén, 
Véfs TŐlgy-makkot: ha már érted vénségre közelget^ 
?S annyit mm fcízhatfz hozzá, hogy látnod actafsék 

i 
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Ay kék erdőnek kívánatos öblít; azonbannt 
Örvendezte leg-alább, látván^ hogy barna hajokkal 
Játfzanaka' tsemeték, 's vékonyabb levegőre ki-kapnak* 
Mint vígadfz* mikoronn hozzád nem mefíke, fzavattyus 
Fil'mile zöld bokrokra le-ízáll, és dalnak erefztvén 
Torkát, énekivei füleid' tsiklandgya tavafzkor ? 
Melly üületett erdőtskének víg képe legelni 
Hogyha ízeined'nem fogja talán, 's bé-tőlteni kedved'; 
El-ne felejtsd leg-alább kedves maradékidat, a' kik 
Néked ezért őröl hálákat, Js dítséretet adnak* 

Őhi iLójólának hedves magzattyai! vajha 
Lábra tehetnok még amaz ékes régi Tser-erdőt* 
*) A* mellyet le-verettni mina*p köny vezve tekénténk 
R'á vetném kezemet magam-is , 's bús gondomat űzném 
Hajdani Tars'imnak kófioltt örömökkei; azon táj't,\ 
A* meljyröl zivatart emelítt Bondsmk harígja; 
Házunkkal Xzomfzédos ugart fzorgalmas ekével 
Fel-törvén, makkot rakogatnék abba; Y mihelyt ets 
A ' íÖici* fzinéröi fel kezdene kelni, leg^ottan 
El-vernék onnan nyájat jó-meíTzke, '$ hagynám* 
Hogy keheiét minden tsemctétske vegyesleg el i'ülyé* 

Ám de uiidő'nn a'.gyenge Liget tágasbra terülvénf\ 
Már m határ' fzínénn a' íbk bokrotska tel-iüdiilt j . 
A* fiatal Tölgynek , még télmú előtte-, le-nyírnám t 

*) A* KdMpdniai Eidk értyuk íttm # mtUyfil M^ 
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*Tsukroshaját*', * *s gyérséget tévén fcc**tte> ki-tépnám 
A f roöMl-tíŐttet 3 V e' réft iggy*korbeli Tser el 
Újra kipótolnám elsőbben, mint-fem az erdá 
Kékellő felhőkre fejét fenyegetve faegez^e* 
Mert Valamint a* várafokon nagy tifztre fel-hágott 
FŐ-Rendek rníís községet felkelni nem hagynak, 
Annak homályt vétvén méltóságokkal: azonképp* 
A ' kisded fa magát fel-emelni magasbra Tetétes 
Erdőben nem győzi Hagyok köz'tt,, méllyek az ÉgntM 
Szegzik nyűltt fejek5 > és aprót árnye&kai el-ölnek« 
A ' Fák5 tör2sökiről végtére taviffet előirtván % 

Látnék mindgyáráft tifztíttásához az ifja 
Erdőnek, *s fiatal veffzőt fzép módra nevelnék, 
Allya körül leveles karját fejfzével herélvén* 

Alkalmas dolog ez, mikoronn még kisdedek a'fák 
Mert a' Tölgy mikor Ön'kéjén kezd nőni nagyobbra f 

Alsóbb ágaiból végtére ki-vedlik az erdőn : 
'S raelly a* sík ugaronn el-meííze ki~terjed erefztett 
Gallyaival, 's hűs árnyékot vet; azon fa korul még 
Más-is ha fel-ferdül, tetejét az egekre lövelli; 
És az egéffz nedvet felső réfzekre nyonutván3 

Alsóbb ágainak tájpláláír meg-fzünik adni, 

SxM»3Hdrs*9 Tzipros», Tser-fa. 

Élő-fákkal ha kívánod tzifrázni Majornak 
Első bé-menetét: hármas fórjával emellyen 
Scil, '$ flárs, árnyékot; vagy Étf'' m$á$jkfr böf©tv#tfe 
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í z ípros ; akárTser, melly más-más formára ki-haggya 

Képeztetni magát, 's a' Jrertnek dífzire fzolgál-
Vagy mikoronn le~taroltattván baja, hajlani meg-tud 
Keilemefen, 's hoffzii bólt-hajtáft vetni; vagy utat 
Sok-rendbéli tekervénnyel fog-vefzteni: mellynek, 
A ' kies árnyékon kapván, ha-ki bé-megy' el-horgadtt 
Öblibe mélyebben, nehezen fog viGTza-vetődni; 
*S tévelygéfeinek véget nem vethet, hanemha 
Bé-lépvén, vezető fonalat vitt volna magával. 

* * Szeder-fa: 
A' fzomfzéd Szeder-is gyönyörünn árnyékozik; óh, de 

HoíTzas időt ki nem áll ártatlan diTze: mivelhogy 
A* mikor újra ki-hajt, a' Lyányok r'ája-rohanván, 
Dúlatik, a' Selymes bogaraknak ebédre vitet.vén., 
Hogy fíieg-egyék e' kellemetes kikeletkori zsengét. 

Bár e* kár fzomorá legyen~is; még helyre jöhetne, 
Tsak, mikor 1S3 hajtásra kelend, fiiaga hájdani képét 
yiffza keríthetné; de le-tcrve fityegnek az aílzá 
'Ágak úz el-rongyoltt fáttkárői, mellyeket, a' \6 
Münkát-is fzelefenn iízvén, a Lyányok egéffzen 
Meg*nyomoríttottak, Lyánykák 1 ah, kérlek , ezen fa* 
Kellemetes tetején máiízor könyörúilyetek, és bal 
Kézzel alá-vonván fofztatlan végeket, oízcán 
A* jneg-hajö>ltt á?nak jobbal fejtsétek haját le ; 
Mert tetejét vefztvcii, a' már kéiz-tsúnya Szeder-fii 
T$Ög-böggé válik, 's árnyékol: vetfli tövére 
JíéRúl fenn-inaradott rongyos levelével alig tud* 
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Fákét ültetni az utak mellé* Foly ó-vízi fák* 

A* melly dífzt háznak kerefek, jó volna meg-adm 
Azt az egéffz Qrfzágnak: ha fok fa viríttana kővel-
Meg-rskatott utak5 fzéilyinn; a' tsak~nem el-olvadtt 
Úton-járÓknak melly könnyebbséget okozna 
A* forrd melegek közepett; melly haf2nokat hozna 
Kályhánk-, *s Konyhánknak, mikoronn fzűkülni fog a* fa! 

Fűz, - és Nyár-fa, folyó vizeket kedvelhiek : azoktól 
Véfzen az .árnyékban - gordűlÖ tsergeteg éket * 
Júh falatozni-való gallyat, defzkázatot házak f 

*S tűznek ajánlandó fzáraz fzert konyha, 's kemeiitze*J 

A* bé-nőtt gyükerek víztől meg védnek határt-is, 
Hogy, fő-képp' mikoronn kidagad, bellyebbre ne tágja* 

Eger"- fa* Fü% • fa* 

A' folyamat gyakran ki-teker Füz*fákot helyökből; 
És ha nagyobb, a' kisded Egert el-vonfza magávaL 
Erre ne hajts : kéfzűlly-ki megint munkára tavaflzal; 
*S a* part' hajQTzában nyomj ágakat tfjjolag. Hogyha 
Már egyfzer gyökeret vertek, 's régólta ki nem dőlt 
Öbléből a' víz ; azutánn zabolára fzoríttya 
A' fok fzíjos Fűz, '$ hajlékony Egerfa dagállyát; 
'S a' rohanó folyamat, melly meirze határra ki-tsapváii 
Rettenetes zajt, és zűgáft vifz' végbe, 's le-fz&ggat 
Ellcne-támafztott tőltéfí* *s otromba kövekkel 
játfzodván, azokat fzörnyenn hempélygeti; mérgét 
A* Fákkal ki-rakott parton meg-eméfzti, }s elébb megy 

1 
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uszonya tos zágifck koz'it3 gátláűra vervén 
Zíkim-t'yxt, ys duzmadtt njtékit az ágra ki-rázván* 

' BŐ nedvet kapván italul ? 's gyakor ágra terülvén -9 

Fonni- , kötözni-való vettzSt ád gyenge tfirája. 
Ezt meg-hegyezgetvén\ a* nedves földbe le-fzokták 
Nyomni.* hanur fpgonikj-..'* gal-yakrafietteti keblét; 
SSt meg-efik gyakrann, hogy az hervadtt fűzi nyal bból 
A' kisded Fának védelmire földbe le-fzegzett 
Gyáva kairó zöldségre ki kezd újulni raegintlen ,-

•'Sa* tsemétét árnyékával végtére ki vefzti: 
És valamint az halál jelefebbeket hord-ki Világból; 
EtVefzvén Hárs*, és Szil-fák^ tsak el-hűlve tekénted 
A', roffz 'fíízi karót sárgálló gallyra fakadni, 

/3 máfek' halálából i5j életet hi5zni magának. 
Téli - zöldé 

A* Í5uízípáng> Bíellynek ki nem hal zoíd éke derektol-j 
'Régenteri ko-fzirtos hegyen lakozik vala; moftan 
A* kert' utfzápt (®É réfzre fzakafztya, ?s virágot* 
Ag.y'i köríil tekereg-ísavarog: vagy ko-fali módon 
Allvln, n bé-zártt kertet kerekítti, sövény-ként-
Esjhoííztí göibíttélFet zöld ágait hajtván , 
Nyári napot-neveto váklyos barlangokat ábráz ; 
Ollókkal ie-hexéltettvén, már mérges Orofzlányt,,[ 

Mh ívból nyilat ki-repítto 5 '5 Vadnak arányai 
Dí^nat fzínel > már tornyot, már, pedig hoilzí 
JKífyót kéjjel alá% 's iiiegV^el-tökeredve : kifejti 
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MajcLfzárnyátj mint fzinte madár, 's levegőbe repüki 
Kívánván * hogy lába le-van köttetve, neheztel. ' 

Tifza •- fa. 
A' Tifza»fát, valamint akarod, kéfcyedre meg-hajthat'd : 

A* fzép forűáfos kertnek fő difzt hoz : akár fa' 
Gallyait irtogató vaftól karikára fzedettvén, 
Főid* fzínénn - Keverő zöldes glyóbisra tsomozzék; 
Vagy mefterséggel-vezetett veílzőjivel égi 
Boltokat ábrázzon; vagy Nap-siigárokat, és Hóid-
Szatvatskákat; akár környúl-nyírtt tsútsos hegyével 
Négy fzégletre-rakott, 's egeket tetejével hasíttó 
Tornyot hazüdgyon : akár a' Kertéfz, Emberi, 's baríísí 
Szájon még vezeték kis karjait által-erelíze# 

Mirtus-, Fenyő-, Eger-, Akábz-, Nyár-fa. 
Terpe-tagű Mirtus; Vers-kŐltok* éke, Boroftyán ; 

Medve-tövis, tös Fenyv, 's fzomoráTzipras*fa,felŐlled9 

'3 Platánról, miket hozzak-elé? mit fzóllyak az hajlott-
Partot kedv ellő, '$ vizeken diadalmas Egerről; 
>S a* kiír földekről hozatott , és kő-falat, háznak 
Pitvarait leveles fzfnnel kikeletre ruházó 
Kedves Akátzökról, 9s Nyár-fáról, mellynek örökké 
Mpzgani fzemléllyük levelit? mit, Lutz-fa, te-róliad, 
Melly fel-emeltt hegyeken küzdvén az otromba fzelekksl. 
Más viadalt fogfz; tengereken próbálni habokkal ? 

Termo fák. Vermek. ' 
.- Afn de Öyümőítsos-kert fsóllítt, oh Műfa; fiefsünk* 
Itt kelt a* dolog; af mives itt várhattya Jutalmát^ 

l * t 
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. Űj Kik@Iet:kor azért mint ksllyen Vermeket áfni, 
Meg-mag3rarszom;hogy a' Nyár földünk' gántfit elűzvén, 
Aa levegő fzék-fóval elo-mozdíttsa fzüléfét. 
Kéfzüllyön teke-forma Verem ; tág öblöt óhajt ez, 
És fzűk fzájat, hegy a' gyökeret benn jól le-botfá% 
Kinn pedig * ielefebb nedvet gátollya magától. 

A9 ¥etemény-fdkf meg-valdfztdfa. 

Görbe,bogos,ne légyen, "s nyavalyás a' plánta; ha három 
Lába van, három kart nyújtand, hogy tefte derékban 
Jó-mereven tarthafea magát, 's meffzebbre ki-nyúllyon. 
A" pénzerí-vett plánta , tfalárd; mert vagy gyal or ízbeS, 
Már régen nem iván nedvet, meg-fonnyad egelTzen, 
És ki nem hajt; vagy tsak vatzkort fog végre teremni, 

Mag-vefo hely. 

Vetni magot te magad íbgfz ön' földedbe, *s az élo« 
Fáknak elő veteményt kéfzítteni: hogyha kezednél 
Nictsen mag, fáról vékony gally't mefs-le, fs palatzkban 
Gyenge verő-fényen tápláld efsöi vizekkel, 
Űj-új nedvet ha bé-hörpeht, £ggy holnapot érvén, 
Alsó réfze tíirát hajtand; 's kis időnek alatta „ 
Már bé-fog vaftagb eledelMs venni; le morzfoltt, . 
És nedves főidet tudn' illik: az héjjá fefelvén , 
Annak- utánna, midőn faka^áfra ferénykedik a* fa* 
*S már bimbókat-is hajt, a'földbe le-tétetik: itt nagy 
GŰŰ d-vifeléft kéván; ne-tálán ;meg-faggyon hidegtől; 
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Vagy naptál, fzomjáságtól, hervadgyon; avagy b5 
Nedvefséggel itattattván, sárgulni talállyon. 

A5 fának tsemetéji pedig nem minden határban 
Termének eggyenlö-képpen: mivel a' nevelő nedr « 
Itt más, más meg' amott; és a* gyökeretske' fzövéfe 
Változik; úttya fem eggy, a* mellyen közli, '$ fel-ofztyi 
Tápláló nedvét a' fold: és erre tekéntvén p 

Ennek okos mivelőjemagot változtat; az olly hely'fc f 

J^elly nem akar búzát termefzteni, zabra, *s kölesre-
fordítván, mivel új veteménjt új nedvek itatnak* 

A* fáknak ki"$ótoUf?Jí9 

A', melly helyben már ía-vefzett a' régi faj más ®tt 
Nem könnyen fogonik-meg ; akár oka légyen az ennek * 
Hogy nevelő jnedvét el-lopják tölle magoknak 
A* ki-nem hóltt beV'réfzek; akár a* főidnek hibája 
Sok nyavalyát fzúl fa' másként-is gyenge palántra. 
Mindazonáltal hogy eggy-máftól eggy-forma fzakafzta 
*S eggyenlo foiban tétefsék a' fa: ha némelly 
Rés maradott, 's örököft kéván kebelébe fogadni; 
Áfs ott mély gödröt, V hagyd hoffzas időre fedetlen': ' 
És azutánii a' torzsököket lángokkal eméfztvén* 
És az helyet meg.tifztítván, új főidet hozafs a* 
Régi helyett, 's toltesd-meg ezen gödör* öblös oddját* 
így ha-ki bé-vezetett eggy-némelly házba mirigyet; 
JUinden tölie mcg-undoklott jófzágokat abbdl 
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Jő-tova hordatnak; 5s ( as melly illyenkor igen j ó ) ; 
Annak tar falait gyógyíttó fufttel itattyák. 

Vóltt állását-is jó lefíz meg-jegyzeni, 's arra 
iVetni palást-fának képét, a* merre tekéntett; 
iHogy ne vegyen sehezenn eledelt , éjtfzaknak efendvén 
A ' téíz, melly az-elott délről melegül vala: minthogy 
A 5 fákbann az erek vékonyabbik az Éjtfzaki farkról* 
A ' Nap azért bővebb nedvet njélyebbke gyökérből 
Fel nem fzí / nézd a" Tölgy.fát; fzínelve tojásnak 
Formájába, gyakor karikát látfz benne körösleg; 
Déi-tájról, hévsége miatt, mefízebbre terűlttet; 
Es meg-apadttabbat mindenkor az Éjtfzaki xéCzrdh 
Illy-képpenn ( ha-talán el-tévvfztetted az erdőnn 
tJtad'; az Ég' fordulását ki-tandlhatod űjra, 
^S éfzre-vehet'd, melly tájnak eredgy: ha le-metfzed ais 

ágat, 
Nézd-meg, melly réfzről közelebb, béléhez ass héjjá; 
A ^ a pedig Boreds: ellenbenn a' fagyos hónak 
©Ivafetőja, Notus kel-fel: fordíttsad a# hátad* 
A'fark-tfüíagnak; Ze/zrẑ j* jobb kézre fog esni; 
Murus balra marad, ?s a* nap' keletére vezérlend. 

Hogyha palánt-fáid magokat burkoknak erefztik, 
A* főidben gyökeret mélyebbenn verni felejtvén; 
Lombjaikat vagdald-le, hogy így aP réfzre le-fzállván 
A' fellyebb-fieto nedvefség gyenge korokban 
Nyújtson erőt nekik. így a' gazdag határra ki fzpktuk 
LVerni Jubotskílnk* fzínpt kikeletkor, hogyi ottan 
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A? le-tar ol tt vetemény gyökerét mélyebbre botsaira , 
'S ízára kalauzának terhét el-gyozze vifelni, 

A'fdkmlt kövér hajtdfit el kell irtani, 

A' mikor a' fának közepén nagy-meffze fel-ugrik 
Némelly hízott ág, más' élelmére rohanván; 
Támpdd-megv's köfzörmtt fzerfzááal heréld-el egéíTzen,^ 
Hogy magok' a' neveJÖ nedvek más útra nyomíttsák, ^ 
EggyenlŐ-képpen több ágatskáknak-is adván, 
'S mindent eggy gallynak torkába ne haggyanak esni. 

"A* közönséges pénznek el-fzívójiróL: 

'S vajha midonn eggy új,'salatsonyr<5l nagyrafel-Mgott 
Polgár így toltözködik; a' köz hafzonra tekéntŐ^ 
Fej'delem a'fennyen-levegő fejet olykor alábbra-
Húzná; 's mellyeket eggy, fok ezertől el-von, az Orfisáy 
Kínttseit^ köz nep' könnyebbségére vezetné; 
'Seggy porból-fel-emeltt Embert majd-tsak-nem utólsí 
Kárunkkal nevekedni', 's harnifs kerefettel az Égig-*, 
Vitt fel-házaiból vefzttünk' ki-nevetni ae hagyna* 

Oltás. 
Ámbátor fiatal korban dl'tsérjük az Óltáft^ 

Mág-is ha jobbíttáft kedved van tenm gyümŐltsbeo, 
Vagy pedig eggy ugyan- az' fáról töhb-félível élni: 
Ktilömb mód adatik más fajt-is ivatni beléje. 

Mert éles fzerfzámmal az héj feUmetfzetik; ám deC 
A* mint yirgilius gondolta) ne^légyan hasjttás .. 

M 
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Az* bütíkön,meílyen fakad a* fzem, hanem tsak az' hellyeS 
Mellyen femmi jövés nem ferked az héjnak alólla; 
És az hol épebb, fzebb, simább, oda tétetik-által 
A* vendég ág ̂  's tápláláft onnan vefz ezentúl. 

Vjagy pedig a* Xertéfz le-metéli tsapólsg az héjját; 
*£ jó fajból-fzületett gyöngyöt vefz; 's annyit el-húz a* 
Férjhez-adó gally' bőréből, a' mennyit ugyan más* 
Héjjából le-fzegett; és ofztán a* pulya veíTzot 
Eggyes arányoslag síp köz'tt hozzája rekefztis 
Öfzve botsáttáfok' kerekítteni fogja tsap ó-sár j 

"*S hé pólyáztattván fzíjos vitlával az hajtás, 
IJj fzékét, mint már örökös, meg-fzokja rövid nap*. 

A* termo fáknak mikoronn mezgéjek elég van ; 
Gömbölyeg, ép, ixmos, sűrű - bimbókat hozandó " 
Agat kell•válaíztani,s 's ék-formára hegyezni; 
JEs a' bé-fogadó fát meg-kell menteni hitvány 
Gallyaktól; tetejét eWlíréfzelni; 's előbbfzör% 

Hogy-fem rés ny/llyon közepénn a* fának, az abba-
,Vertt éktől, ugyan azt (ne-talán mélyebbre fzaladgyoa, 
A* repedés } idegetskévei meg-ovedzeníj *s a* kis 
Agatskát bellyebb a* nyűtt hafadékba le nyomni. 
Hogy pedig efső, 's ítél, kíné mozdítthaíía helyéből, 
A' r'á-kenft sárhoz fellyűl moh tétetik.- ofztán 
A ' környü lerakatott pólyát gd'z r'ája fzorittya. 
Zöld vitlával ugyan le lehetne kötözni nevendék 
Agatskát; de talán jobb ÍeíTz a' káka, 's egyéb lágy 
Pályázat: mivel V plántánn a' vitte, kemény fzer* 
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lgy-is jó : mikoronn meg-eted bő nedve tavafzkor # 

A* lerjnetéltfc ág-vég környosleg az héjnak alája 
Bé-dugatife súrün..; *s valamint új magsat, el-űli 
A'm€g-haíadtt tokét, *s mint-eggy koronával övedzi. 

Vagy, védvén ar gyöngyöt, egéffz síp húzátik, a' melly 
Más fának nyúzott ágát bé-fedgye, '$ az ízen, 
Melly az előtt kelletlen volt, jóbbíítson idővel. 

A* Tzitrom, mellynek fzépítti virága, 's gyömőlttife 
A ' vedret í vad fába midőnn bé-fzínletik, ennek 
Termékeny gallyát olly-képp' kaptsollya magához; 
Hogy maga, fájában lévén, a\ nedvet azonbann 
Attól, *js egyfzerstnind ettol-is fzívni tanállya^ 
Meg-fzokván azntánn új tápláláfíal az eggyet, 
Mint-eggy kebléből az anyának, el-húzatik a* gally* 

A% Oltásnak hafznáröh 

Nintsen az Oltásnál gyakrabb a' póri dolog köz'tt f 

Sem gyönyörüségesb : € mefterséggel., ha-melly vad 
Volt az előtt, jó-féle gyümölcs fog-lenni; lakáft vefz 
Illy-képp' minden helyen, raás új leveleknek eredvén, 
A* fa: Tseresnyét fzúl, és fzikkadtt kertnek Örülő 
Drága Batatzkothoz in'gványtdl-hízott hely, ha nedves 
Főidet meg-tűrő tö*zsökv kebelébe Tseresnye-
Ágatskát Örökül fogad: a' Körtvély-fa, le-tévé* 
Nyilait ígyy vadon-új termését nézi, tsudálvás 
Egyfzersmind új árnyékát; a1 Gefztenye*fának f 

Meg-símúl borzos fajzattya: nevelni fog így a* 

1 5 
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Szílva-fa hó-fzínií fzüleményt; 's Kőrisre ruházza 
Vélle nevét: ekként gyaporát tefz az Alma-fa medd& 
Fűzfából: üly-képp* a' tüskés Tfipke-, virággal 
Meg-rakodtk; >s terheltt ág'it majd főidig erefztl. 
Ely-képpv termem fog TŐlgy makkot Alás-fa; Boroítyáa 
Fíirttyeirol bátsút vévén, képezni Tseresnyét; 
így az Fperj-fa, kevélykedvén kebelébe fogadtta 
Vendég-ágaival, Tzitrom-fa virágra fakad-ki; 
fS mellyről felymét-hozó bogarat tápláltanak hajdan^ 
Már a' Lyányok arany terraéfeket ön' magok efznek^ 
És onnan bokrétázzák puha kebelek', az honnan 
#j gallyat tele kóborral Szaggattak elŐfízor* 

. £ Fűidnek élieto nedvéről 

Illy-képp' eggy élÖ-fáról fok-féle gyümőlts függ; 
És ugyan az' sípból , 's tsívböl, eggy féle gyökérből 
Szívott nedvefség a' Mandola-fái gyümÖltsbemi 
Őfzve-fzoráltt; a' Szilvában lágyatska: viíágot 
Innen feft hó-fzínre, Szedert-feketére , Tseresnyét 
.V&rhenyegesre; 's ezen fel-jegyzett okra-való nézi; 
Hoz favanyó, 'sédes falatot ; '$ mint Próteus hajdat^ 
Változtattya magát -mis-mis képekre, Y tsudákta. 
'Sőt kúlömfo füvekenn hatván változva kerefztíil, 
A* meíly nedvefség itt tsiínya9 ''& nehéz fzagot-hktl 
Fok-hagymát nevelj ott leg-jóbb illattal ajánllya 
A' ímwüéá Rózsát; 's tifstíttó Málva-füv^ne| 
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Tápláláft, *s fzint' úgy mérges Biirkoknek-ís adván, 
Szül nyavalyát, '$ nyavalyák ellen fzül orvos italt-i$* 

Mint lukatsos tsívenn azon-eggy víz fzáz meg' ezernyi 
Képeket ábrázol, moftan poharaknak hazudván 
Hézagos oldalait, moft falka kaláízra ftédődvén, 
Moft bé-hajtódott abrofz-formára terűivén; 
Égbe lövelli magát ugyan az, 9s fel-fűjja vitorla* 
Öbleibenn: vagy tifzta Napot képezget élőnkbe; 
Vagy boltot von azÉg5 derekánn, 's feft rajta fzivarványe 
Öfzve-rakott gyönyörű fzínuel; vagy zápor - eséflei 
Sz&lyel-ofzol: moftan* kégyó - peretzekbe fzorúlváiif 

Moft nyíl-módra lövettetvén ?^vegÖr« ki-fetskend* 

; . : Qkás> ideje* 

A* fa * midőnn fiatal, *s erejében bízhatik, akkor 
Fogjja-fel a' jövevény ágat, 's kaptsollya magához; ; 
Mert valamint könnyen meg-forr a' gyermeki teftenn-
Ejtett feb; fzini'-űgy Öfzv'-áll a* gyenge karéjon-
Tett repedés ; '$ fogaháft, kit ido-vártatva, nyerend a* 
^Vendég-ág a* törzsökben, 's> levelekbe boriíland. 

jkm de közönséggel nem minden-féle palántát 
Kedveli a* fa * nem-is volt mód el-venni, mm4s leffik 
A ' meg-avúltt idegenséget, '* tírsíttani Körtvélyfc 
íTŐlgy-fával, >s Olaj-ágakban termefzteni Szollot* 

Fáknak ftttetéfe* 
Harmadik efzteftdö múlván, fzedegesd-ki leg-els$ 

Székéből a' kis tsemetét, '& adgy néki lakásói j 
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Alkalmas főidet, 's helyet* Űj hajlékba vitettvén, 
Hogyha talán ez, amaz, nem akar foganodni, vagy a' mint 
Kívánnád nevekedni; fiefs a' többire, '$ azt vedd , 
A5 melly a* levegőt, 's foldet-kedvelleni látfzik, 
És* nem azont, a' melly jobb, termésére tekéntve; 
Vagv terméfzeti-képp' árnyék-nevelésre, leg-illőbb. 
Szárazb, és délnek-feküvo fold fzúlni-fog ízre 
Kellemetes falatot; de gyümolts' nagy termete, zsíroft f 

»S bo-nedvűt kedveli.' fzép almák termének ebbenn 
Szembe; de nem tudnak gyomrot táplálni; 's reájokV 
A! vendég, valamint fzép írott képre, tsak úgy néz. 

Almafa. 7 
Alma-fa jobb földet kéván , 's a'mellynek-is inkább 

A ' Terméfzet adand levet, hogy-fem r'ája-botfátott 
Tfermelye: nagy domboík' tetejét fem tartya hibáfnak 
Sem vékony-fóvefiyü helyekét meg nem vet, ha gazdag 
Nedve vagyon? melly,nagy melegén konnyítteni tudgyon, 
Mert valamint a* zfíros főid többnyére hiános 
Almákat térmefzt; Vazok' ízét el-vefzi; fzint'dgy, 
A ' földet nagy afzály nyomván, le-peregnek az ágról 
Éretlen korbann, a' féreg-rágtta gyümőltfok. 
Illik az Almának zöldellő hant-is: ha benne 
Jó gyökeret verhet, már nem fog vágyni Gerébje* 
Máiként fzáz meg' ezer gondoffágára: tenyéfzni 
©nként fog; *s a* terméfét ha le-rázza kemény fzéV 
Asst potyolódáftdl a* íú9 puha lejyme meg»ő*zi. 
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Füge-fa* 
Lakni verő-fényen fzeret a' Füge t fíkra ki-vinni 

Ezt félelmes, az hol dertzéfebb télre hanyattlik 
A' fzabádabb helyfég; tágas vedrekbe van ottaa 
Téve;- ?s midonn a* fák* tfupafz ágait ŐŰZQÍ elsüli 
A ' lomot-öntö dér 3 melegebb "hajlékokat óhajt 
Ám de midőn Zcfirus puha lengedezéfsel el-üzte 
Mord Boreáfl, nap fényre megint ki-megy a* Füge. Kin hál 
Más melegebb Orfzágokban, >s vagy kertnek Ölébea, 
Vagy pulya fzőllő köz'tt vagyon álló hellyve keményebb 
Téibe3~fe; de feles kárát vallotta nem egyfzer 
Kift-teleléfének .* rneyt el-pufztúla hidegtől 
Tsak-nem mind az határ , e' nagy véfzt fírvá tekéntvén 
A ' Majorok , Y álmélkodván mint-eggy tsuda dolgon*. 
Ellqnbenn V melly hé volt a" főidbe takorva, 
Épfégbeti maradott, 's el-terjedt annyira, hogy már 
Ar meg-efett fzomorá kárnak még nyomdoka fints fen« 
Mert fzapatán hajt a* Füge, gallyát mefsze ki vervé«; 
És rövid életet é l ; éretlen halálra jjit, a' mit 
Á" Terméfzet erő-fzak köz'tt állítta Világra. 

( A% Uj Embereknek állhatatlan f%*rtntféjtkrtU } 

így van §& hívfágos forfnak folyamattya: magaCsajs 
Fel-viízen Embereket; meg-tőlt kíntfekkel; azonban 
Rút fzíivéfzt kerekít^ fel-zfákminyollya vagyoayok^ 
'S a9 mékofágos póltzokról porba le-rugván* 
éjat emel kebelébe: de majd k;i-r«kef2ti magától t 
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'$ mellyben volt az előtt, azt-is nagy homályba boríttya* 
Háza' magafságát meg-alázzák főidig, irígylo 
Fergetegek : valamint árnyékző fái féregben 
\Át vala nagy Tzedítift az eget. tetejével el-érní 
Bggy-valameHy jövevény ; meg-térvén nem fok id©re 
Környűl•néz; 's ím' a' raelly minden fíkot az erdőn® 
Nyom valá nagy gőggel, már a' Tzedrufra nem Ismén 
El-tunt, még pora fints; tfak az ő mellette le-tördeltt 
Más fak' ágaiből képzelheti végre helyét-ís* 

Hogyha Fügét kívánfz ültetni* köves legyen a* fold 
Mellybe le-iekteted, éppen tsak köves helynek örül & 
*S ámbátor kagyefebb levegő környékezi ; még~ir 
Gyermekfégéjben fzemefen kell ővnod hidegtől. 

Nem várván az időt, melly kéfőbbetske gyümőltsík 
Nyújthat elődbe; verefs-hagymát, és borfot olajjal 
FŐzz-ki folyő-vízbenn: ezen orvosláfsal itafsad 
A* gyökerét, és fokkal elébb meg-fzüli gyomőlttsét* 

Tzitrom-fa» 
A> Tzitíom-fa puhább ; "s vígyáző gondba kerülő s 

•Ezt ha-tsak állíttott fzínnel , 's bő fzalmá-Iepellel 
Téli keményfégtől meg nem védelmezed, el íiem 
Győz hideget, bátor lak' helyét fütögeíse verőfény* 
Mint gyávát vedrekbe veízifc: jár a' fa; ki-niegy ̂  mbíi 
A ' kertnek közepére, hol a* nap-fényre meg-üjtíl; 
Moíl tág boltok alá faiíjváti, V durva fzeieknek 
Vad fóláuftjaitól aem íémtik j és mikor a' TŐlgy 
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Kinn, fugorog, 'stfupafz ágat nyújt az egekbe, jelentvén 
Kínnyait: a* Tzitrom téj-fzínre ki-fejti virágit, 
*S termett karjairól íárgúltt almákat inogta?. 

A* vedrek, mellyek Tzitront foglalnak'ölökbe; 
Fel-vitt tsarnok alatt jó-hőfszú forral , hafonló 
Távolag eggy-máftól , 's utfzákként állyanak, úgy, £®gy 
Házadhál örökös kikelet legyen; és ha nem hagyna, 
Rofsz ú t , vagy ízomom levegő valamerre kimenni; 
A* ki-fogyott tejnek derekánn-is, az őfzi gyümőltfök, 
*S a' kikelet' vig ilíati koz'tt fétálni lehefsen, 
És azon-eggy fától almát fzedegsfni > 's virágot* 

Dió-fá. 
Melly az eröis fzéllel ki-kötend, helyhezni Dió-fát 

Kell a' nap-fénytol melegebb földekre: magúi tégy 
Ott de diót; áztafd-meg ielöbb"; és annak alája 
Vefs kifded tferepet, gyükerét hogy mefsze ki-verje 

, A' fa, 's reá-rohanó fzelet el-gyŐzheflen idővel. 
Három négy ízbenn helyből mozdíttsd-ki Dió-fácT, 

Míglen gyenge: mivel Valamint új éket adand áz 
Ifjúság, maga dífzeihez, más főiddel Hazáját 
Fel-váltván; fzintVúgy fzületéfi helyének öléből 
Első zfengében ki-vitettvén a* fá, magasbra 
Huzakodik > 's terheltt ággal fog fzúlni gyümőltsöíe 

Ecgy a? mífiktól távúlabb áilyon, hogy árnyék 
Eztneboríttsa, vagy azt; és gally okát öfz ve ne-fonnyáfe; 
'*S ágról a' tsifzoiás le ne irágjon gyenge gyümőltsot % 
?£w-mint-hogy meffze ki-hat terebélyes karja köirösleg^ 
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És ki-teriíltt árnyékával veteményre halált hoz ; v 
Leg-fzélsobb karaját foglallya meződnek: azonbann 
Jártt üttal, fáliival, ne legyen fzomfzédos; hogy XJta$ 
Éretlen le ne verje, *s az ág, kő-fergeteg által 
Mellyet r'ája ki-fzór, vég' rongy ofságra ne jufíbn. 
Héjjá, midonn le-vered, nintsen ki-fefelve Diónak; ..•'• 
Ezt ha meleg polyváb^ rakodj le fog hámlani boré. 

Gefztenye - fa. Maiidola-fa. A' fák virágairól. 

Gefztenye-fát fziüetéfe' helyén kell hagyni; vagy áztat 
Főldeftil fel-venni, '$ ki-vájtt gödrökbe le-tenni, 
Olly-képpenn, hogy az tij fzálláfl érezni fe tnddgyai \ 

Búza-vetéfek koz'tt leg-jobb a' Mandola-fának 
Állani; hol Boreás' fagyot-hintő fzárnya ne tudgyoii 
Zúgni, 5s virágokban kárt ejteni, mellyeket e' fa 
Mindég nagy fietéfsel nemz eggy-máfra tavafzkor. -

Mert ugyan-is minden bízttunk, a* gyenge Virágban 
Van le-fzegezve; 's azért a* bőlts Terméfzet~is őtet, 
Szorgalmas gonddal védelmezi: közbe-kerítti 
Zöld gallyal; boros tokkal környül-vefzi; végre 
Fel-bontván, lafsá fúrtökntk erefzi, hogy a' elért 
SzokJ3-meg éjjeleken, 's a* napnak hevére ne hajtson; 

"A* kis tarka Virág termefzti gyümolttfit azonbana 
Illatozó, 's puha keb'lébenn, és védi fzelektől: 
Mert Ő, fajzatinak mint-eggy bőltsoje^ ki-fzínlett 

.Éke, '$ hites védője; mivel nem vál-«i az ágtóí 
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Míg küTső levegőt nem tudnak győzni magoktól, 
Fenn-márad a' zöld lomb > 's ellent áll a' nap'hevének. 

Tserefnye ~fá. 
A' Körtvély-fa Tserefnyével/s Füge sárgaBaratzkkal, 

Jóllehet af fzőllő-kertekhez-is Illik; azonbann 
Házunktól a* termő-fát meffzebbre ki nem kell 
Helyheztetni, mivel tolvajló kézre kerűlend* 

Kllrtvéty -fa* 
" A'Körfvély-fa nagyon fel-kél, fzabad ágai lévén j 

Vagy törpén marad, éles kés vég ág'it el-ütvén/ 
Vagy roítHyra vonfcttatván, behúzza levéllel 
A' k5-faí't, a* nap* forró fciígárinak" ellent* 
Vét, '$ kertet mefterségesfzovevénnyivei ékítt* 

Ai Körtvély - fának . meg - nyeséfe. 

Bár hogy' légyen; akár W-vöHattván, falra lapúltyöfl 
Meffze-iutó karjával; akár, urkotlan' erefztvén 
Zöld gallyát, kefekűltt tséízékre hajollyon az ága/ 
A \ Kertéfar törvényt fzabván ö-néki > mi dífze 
A ' le-nyefett áginak, V milly-némű képezet illyék 
Kis növöténnyéhez ? válafztani tuddgya meg elsőbbV 
Mert valamint a' Gyermek ; ha nint? r'á fzorgalom, a* fa 
Tsúf léfzen nagy-létekor: a* kis kornak hibáján 
Vagy foha , vagy nehezen jobbitt az titánná jövendő* 

Fák* nyeséfi. 

A* mikorontí dagad a* bimbó , *s hártyája kí-feslik; 
K 
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A Fa-nyeso, mítsodás ágat kell hagyni gyümölcsnek, 
&&$*; gyakor bötko van ezenn, és a' tsak iménten 
Metfzett más ágnak tetejéről fejti virágit. 
A' rövidebb, zömökebb, és terh-vifelésre keményebb 
Számosban íbg nedvvével táplálni gyümőlts öt. 

A* kert' zsírja miatt ha nagyon fel-üt a\puly aKörtvély, 
• Hogy kerekültt formájából ki ne tsapjon az ága; 

Vagy pedig a? faltól melTzebbre ne fzegjen ; Iharból 
Kéfzíttett roftélyokhoz kell kötni. TenyéfzŐbb 
Fát *s Csemeket tarts-me^g ; meddőket mefs-le katz^ral. 
ÍUyea az , a' melly é p , sugár, ''$ a' fának öléből 
Fel-kelvén, fejjel meg-előz más igákat; ám de 
Azt > a' melly bővebb nedvvel tápláltatik, éppen 
Tős-tőbŐl ki ne mefs'd; jobb lcűz el-vágni derékban; 
Mert így, el-veíztvín t e t t é t , majd piifzta-reményü 
Gallya helyett más termékeny fog kelni tsomó járni. 

Nem kedvellteíik a* nyírtt fánn a* görbe/s kerefztűl-
Hajlott ág; 's mivel a' termés ő vége; virága* 
Bőségén fikeretien5 örül némellykor az Oltó. 

"A* Fa midőn végső vefzedelmét érzi, tömény fok 
'Kínttseít önti: ne kapj azokonn ; sőt yerd-le kezeddel, 
És az apadtMriedvű fának még életet adhatfz.. 
így az hanyattló Bá£ a5 nagy pompákat el-httgyváUj 
Néha mégint első íényefségéie íU-épúL 
- A* beteges Fánn irtogatáíl tégy télnek előtte ; 

Mesd-le teles fzámmal gallyát!, és nőni ne ízenvedgy 
Többet, mintfem győz , vajúdott létére , nevslnn 
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Űj ki-keletre vifzont hogy bamar ki ne tsallya virágic 
A*' kétes meleg, a* Fákot mcg-herélm, tanátsos. -

A' Nap , heves fzekcrénn , a'Szűznek Ölébe űetvén » 
Újra le kell a' zöld levelek' súríijit aratnod; 
Nedveket így fogják a' fák fel-it^tni gyiimŐltftŐl, 
Mellyet el-hiíznának meddő veíTzoji biífba-
Fogja-meg eggyik kéz, és meffe le maiik az ágat; 
'S a' bötko1 közepén tett feb riiind délre hajollyon; 
Mert símánn esvén, meg-gyül a' fok leve fellyüí, 
És oanan le-tsepegvén , a' bimbdra vefzélyt hoz. 

Hogy Fiítt ne nyifzátlya tseléd otromba kezével* 
Metfző-kéfl te mag^d forgafs: fzorgalinadat a* kert, 
fel-nyittyin tellyes kebelét, meg-fogja köfzönni* 

K s 
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PARASZTI MAJO^R 
H A T O D I E K Ö N Y V. 

Jbs Élo -fáknak nyavalyáji, ezeknek okai, 
és orvosláfaL 

£ Fának a% Emberéhez hafonló Adapottya* Elete. Több-féle 
ideje. . • 

É
nekelem már av Fáknak nyavalyájit, ezeknek 
Főbb okait, 's gáttálit, az eggy emberre.tekéntvén; 

Mert beteg emberbenn', 5s iábann, eggy Torsra találni. 
Van köz'ttök nagy hafonlóság -• á' fának -adattv?, 

Lábak helyett, gyökerek vágynák.* tefz törzsölre teltet; 
*S mint vaíanteliy karokat,, fok réfzre lövelii nagy ág'it: 
Meg-lepi fának érét. a' földnek nedve, 's az élet5 

Kút-íeje fzüntelenul/minden gallyakra, fzivárog. 
Bíztat,'5 egyfzersmind meg-ijeízt a' gyermeki plánta, 

A* meljy iíjantan már önteni kezdi virágit, 
És Iában nehezenn állván, játéka ízeteknek. 

Jóllehet a* tsetsemöft mindgyáráít kezdi mivétíe 
Lágy kézivel tsínos mddboz üoktatni; de rnég-is 
Gyenge rri-voltának kedvez, y$ gyapor ágait hagyfya 
Koni ízabadgyában 3 míglen tökéje keményül y 
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És meg-nem kívánnya inohonn-hajtáfa, hogy a* kés 
Jól meg-berélgetvén, fzükebb zabosára fzoríttsa. 
Hogyha pediglen erőt vett már, kénnyére tselekfzik 2 
Ábrázollya, *s kajáts kerekekre tekergeti, lombját 
El-nyírvén; vagy zöld leveles-fzín-módra fefzítti; 
Vagy falak' oldalait véllek bé vonnya körösleg» 

Ifjúsága' hévefségét mikor a' ía ki-nőtte, 
Érkezik a' termékeny idő : majd ezt-is eí-éri 
A' vajúdott vénség, mellytol le-verettetik a' fa* 
Üflöke, '5 bokrofodott ránttzal töpöríttetik héjjá. 

J? Fa*]?
9s Ember? Betegséginek eggyenl'őjelei, 's 

"* eggyenla okaié 

A' tartós nyavalyák artzánkról ei-verik a' fzint, 
'S végtire meg-fonnyadtt tefKlnk* el-eméfztik: hafonló 
jóddal az hoffzas afzály meg-fzáll vén törzsokot, és más 
Színt vefzen a' nyavalyás fa , vonagló gallyai tsüggvéiti 
Eggy okból árad mind emberi teftre betegség, » 
Mind ÉlŐ-fának gallyára; a' mellyet alig tart 
AVfőldnek fzűk nedve, vifzont az igen fok el-hervafzt* 

jf Ncdvefséguek, és vérnek eggyenlo járáfa* * 
'S mint mikoron buzog a* forró nyavalyának hevétől $ 

SS zaklatván érit, embernek tettébe kap a* vér, 
'S benne dühösködvén, lábától végre ledönti; 
A'.viíTzára nagyon-tóldülö nedv-is előállván 
Fának erét, ezt hirtelenül ki-rqpefzti, 's az odvas 
Tőkét, több ideig pc*aadvü'n benne, ki-vefzti-* 
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A* fának feje meg-fonnyad > bús karjai tsuggnefr $ 

Hull haja; 's a' nevelő gyökerek, mivel éttyok álólről 
El-van zárva, tovább eledelt nem nyájtnak azoknak* 

JVlert a' nedv a' réfzekrol haj-fzálhoz hafonló 
TspköiMi aF levelekbe fel-hát, meg? alára fzívárog 
FellyülrŐi, 's az egéííz növevényt el~járja ; miképp* fut 
A* vér fzüntelemíí le , '$ megint fel az emberi teftbeöts* 

Ennek meg- bizonyitt áfa. 

Látod e, meg-kötvén a* gallyat gyenge fzironnyaí9 

Fenn a' viíTza-menŐ folyadéktól mint dagad héjjá? 
tát 'd-e, miként, ágára ha-tsak fetskend-is az efső, 
Kezd vidulni legott, 's erejébe fel-oltözik a* fa; 
És ki-vefz ellenben rágattván , mérget ha fel-fzí, 
A ' mellyet barmok neyedék gallyára leheljek ? 

Hogyha kerengését könnyít példáyal óhajtod 
A ' viffzára-futó lévnek visgálni.* fzakaffz-ki -
Gyengs fiivet tőből: eggy réfzét vízbe mentvéri, 
Áztaííad y mis réfze kivűl tsüggjon le*pohárból : 
Mind-kettőt azon eggy bolygó nedv élteti* Tégy még 
Más próbát Ha-talán ( a* víz fok főidet eMiordván) 
A ' fának gyökerét meg-mez'telenítti, metélly-ált* 
Eggyet •, látni fogod bámulva , hogy újra ki-hajtaiid; 
Rátör más eledelt a' fold vele nem közöl annál, 
Mellyet nagyra k i-n ott derekából rája le-fzállítt. 

A'meg-toltt ereket mikor a? Tél Öfzve-fzonttya; 
Ételek^el-fogyván, a' fíról főidre terülnek 
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A' levelek, 's mérges fagyban fugorognak az ágak, 
Míg a' gyenge tavafz nein-nyitfc lélekzetet a' fánn 9 

Es fzabadosb úton magokat plán tára nem Öntik 
A/nedvek teli mértékbenn, a' mellyeket a' fold 
Hó- lévbol, gyűjtött^ 's élő terméfinek ofztya* 
Innen jő-ki liget* fzép ábrázattya, fzökollik 
Fűre Ceres, vídúl erda, 's a' téli ki-nyújtott 
Éhségenn által-kelvén^ \ kikeletnek utánna 
Meg-telv-én, ver zöld levelet, *'$ nevel ágakat úĵ a* 

A%on Nedv-jdrámák terméfzetes oka. 

A' gyökeret millyeji móddal nehezítti-meg a' Nedv; 
Fellyűlről aVréfzre miként fordúl-Ie megintlen, 
Mint Terméfzetnek titkát már, Múzfa, fejezd-ki. 

*)••• Alájár a' vék'nyabb levegő mély főldet-is, és ön* 
Terhével folyadék Nedvet törekedve nyom; és azt 
Nem lévén akadéfcja, fzorofs erek' udvaik által ' 
Váltig kífzteti, hogy felsőbb rejtekre űeíftn# 

JVíint újjaknak az hézafci köz'tt ki-löyellkedik a* muft9 

A' mikor a* munkás érett fzollői gerezdet 
Lábaival ki-tipor; vagy miíit húzalkodik a* viV 
A ' fzÖrös pofztónn 3 ámbár vég'-fzéllyit aliglans 

Ér i ; amiként hatol a' bértznfck tetejére, fs belőlle 
Ö itt eleven forráít; '$ valamint fellyebbre .lovödik * 

*) Kavtéz' vélekedését követte Vaniet ezekben. * 
mellyet t? mái BUtedkedbk meg-tzáfolnah. - -

K 4 
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Á' lap-fzínig el-értt tsév' eggy haj-fzálnyi lyukában; 
SzinteVúgytolyatik Levegőtől fának erébe 
A* vékony folyadék: a' nély réfzeknek alatta-
Lévő tüz pedig a' földet tágíttya; 's ez úttal 
A* dagadott levet a' növevény' üregébe rekeízti. 

Már ezen életnek meg-tartására hafonló 
Mód van az Ember' tagjaibann, és Fának erébennr 
Mert a' Terméfzet, melly minden-féle dologban* 
Állhatatpfságot kedveli, hafon' öfzve-fzövéGTel 
(Ámbár némellybenn eggyűgyíibblégyen-is) őrzi 
Á ' kártól ember', barom' t és nyers fáknak-is értét. 

Mennyit hafzndUyon a' plánták' táplálására a* víz. 

Már ki ne tudna beteg fáktól nyavalyákat el-üzni? 
Mert el nem lankadnak, ha jó főid nyújtya reájok 
A' nedvet, mellyet izabadon fzívbatnak ereibe; 

» Nem fzívnak pedig, efsotől ha nem ázik idővel 
A'nevelő főid: nem tsuda hát, ha ki-fomiyad erőből r 

A' tsak imént eredett gyermekded plánta > vizektől 
Él-zárattatván.• más a' meg-nŐtt fa; folyamból 
Kéfzt vehet ez, gyökeritmélyenn a' földbe fzegezvén^ 

Ámmkciban Lima - Vdrafsábmn a$ fdk a% tikét Unfőztk* 
nek kedvekre gyümüksozwk* 

A* tölliínk távúira-vetett nagy Amerika* végén „ 
Tengerhez közel, a' lég-öregb Karikának alaita 
Éggy roppant 'Várta fekfaik; Lima-névre nevezték: 
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A* napnak közelíttésénn hévségit ei-úzi 
Lengedező fzellő , melly fzomfzéd tenger' Öléből 
Tsípősben fú reggeleken: mikor efte le-nyugfzik 
E z , más támad helyette, vizes fzárnyakkal havasnak 
Gyapjait ofzlatván, 's folyamok* fagyláfit el-óldván. 

Itt örökös Kikelet lakozik, 's a' kedves időnek 
Nintsen egéiíz efztendoben bomláfa.' nem indul 
A ' fa, ha-tsak nem itattya folyam.• termésre, virágra 
Úgy fakadoz, valamint öntöztetik, és az Urának 
így , vagy amúgy tetfzik : bár eggy efztendeig efsS 
Nem fzáil-is kebelébe i ki-nem vefz fzíne határnak 
A* fzomjúságtól; hanem a' mint kankarlk. által 
Szoktunk mi fel-emelni vizet, *s Öntözni viruló 
Kertet; fzintén úgy t termékeny földire bé-vifz 
Több-ágú folyományt a* nép, *s a* fái gyümoltsnek 
Érését tetfzéfe fzerént, a' tölle ki-rendeltt 
Hóra űetteti; vagy pedig a' folyadékot el-húzván* 
A* kerek efztendo' véges végére halafztya. 

Más Körtvély-fa tehát zőldűi, más fejti virágit, 
Más le-hajol fok terheitől, és fzün'te meg-érett 
Fajzatinak foha fmts: 's mikoronn forgattya kapával 
A' fzőllő-mivelő földét., vagy metfiri katzorral 
A* venyikét; azon eggy kertben már fürtöt efzik, már 
Kellemes illatokat fzedegét fzöllői virágról-

Boldog nép! melíynek kintset tetfzéfe fzerént ont 
A* termékeny fold, mellynek Kikelethez hafonló 

K 5 
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Nyíra vagyon, fagy nélkül megy tele 3 felleg egére 
Gyáfzt nem von v *$ tsepegés nélkül-is gazdag határa 

'. A ' felefebb nyirok a' fákban nagy károkat .iiklítt,-
*.S Hjeg-dÖglel, ki-fzivárogván a' vékony erekből, 
TSrxsököket, vagy púpofodott görtsökre tsomósítt* 

A''Fa'•'M-üszadgyaa?* meg-gyültt nedvet. Innen van «' 
Mirha* Tömjén, Leves Bahzfamy Maftifo, Kaldbriai 

Manna*. 

Á* korofabb Fa magán tud néha íegélyteni, jól ki* 
Izzadván repedett héjján roíTz nedveit: inkább 
Uj Kikeletre pedig; mivel a' fold akkor hevül, és 
Bő nedvet fzóllítoki gyökér. Már innen erednek 
A* jói-illatozó Mirhák, és Itteni Házbaira j 
Meg-gyújtattni fzokqtt Tömjén > **s az Arábia' boldog 
Erdeiben lévvel fel-kéfzültt Bálzfanu Imiimen 
Xonyvezget Maftiks-gyantát Khia* drága fzigettye ; 
Harmatot innen erefzt Qlafz-Oirfzág'berke Iri,mellyet 
Meg-kot az MHtt levegő ,'sa'koz-nép Mana-gyanánt tart; 
Míatba magafs égből hintődött.vólna-le főidre. 

Jf Fának, lélekzete. 
I • .• 

Hogy meg-nyíitt erein több fzprkot ereffzen alára* 
Jaj! buta kéz által le-vonattatik héjjá Fenyőnek; 
És az hideg Tél , nem lévén takarója, njirokjít 
Őfz?e-£zorongatv'áu meg-aluttya; 's az utat el~ulvén» 
M«Hy által véfzen léjekzetet, el-vefzi végié 
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Eltét- is; mivel a' fa ( ki nem láthattya , hogy úgy van ) 
A* barom', és fzárnyas nemzet', 's örvényi fenékben 
f a l a t o z ó hal' módgya fzerént vefz lelket az égből. 

Fából riedvet-erefzio ineflerség. 

A ' délnek fordiiltt oldalt fel-bontani vaffal, 
*S a' meg fiirtt derekon nedvet le-tsapolni, tanátsosb : 
*) Mert valamint a1 vér-le vonás hafználni fzokotc a2 
Emberi telteknek; fzint' úgy, ha felette meg-hízott 
A* fa , vefzélyt-okozó nedvét el-tudgya magától; 
Es azutánn nem-erefzti buján tsak pufzta , 's hafzoííal-
Nem járó zöld árnyékát; hanem a' teher ágát 
Meg-görbítti 3 *s magát jobb ízzel ajáíillya gyümŐIttse. 

A' Fai nedvefségnek Orvosló mivolta. 

Félelmet vefs félre tehát: fogj ízibe furát ; 
A ' fáknak teli-töitt ereit lékezd-meg; hogy a' nedv 

*) Ezen Tttl-Mtattyát ay józanabb Bohstlkedés a9 

haj-sipok* tárvénnyeibol magyarázza-meg* Olly okokra 
nézve fut-fel a' füvek9

 9 fák' bélénn-is a9 nevelő > V leve^ 
Zev., gy'űmöltsöt-öntő mdvefség, a* melly okokra a1 haj-
sípba a' folyadék. Ugy mond, Fo - Tifzttlendo, ininden 
,'Jadományokban nevezetes , \r kiváltt Hazai nyelvünk9 

dS mazdittdsdban különös érdemű Apát, és Kanonok-Mol* 
%dr János Vr 3 az o hites Magyar Fijikája' ekintk 11, 
xakaffzdhann. -
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Könnyebben ki-fzivárogjon, lejtŐzd-meg az líttyát- . 
"S a' torzsökbé-batott tnélyebb febet irra tsavarjad y 

Meily réfzén többet tsepeg a' pulja déli fzeiekre. 
Orvoslásra derék - erejű lév folyni fog innen: 
•A^SriUfai ki-hajt hideget; ki-ver emberi teftbol 
"Viz-korságot-is a* Bodzának nedve; meg-enyhitt 
Oldal-j 9s fő-fájáft a' KŐrÖs-fái; ki-tompúítt 
Szemnek erőt nyüjt 3 vóltt étét vilTz' adgya; süketnek 
Fel-fzabadíttya fülit; tettből ^mérget elrűzi. 
* E' végső* fáját-is igen dítsérifc , akár has-
Tágúláft fzükséges , akár fzüntetni folyó vért.-
Meg-gyógyítt farkas-febei-is zöld gallya* 's tagokban 
Rágódó fene • hiífi: ki-nem hagy meíízebbre terülni. 

Fúlákos Kígyóknak ezen 1 őrös-fa halálos 
Ellensége; 's azért ifzonyodnak tölle, kerülvén 
Annak hatos árnyékát-is: Y ha középre" fzoríttod 
A* Kígyót, VKőrös-gallyal környékezed srről, 
És arról eleven fzéniiel: kéfzb léfzen ezenre 
Vetni foaladva magát, bátor meg-pörköli bőrét. 
Vér5 fci-folyásábann hafznál a\ tTser-fa* fzoríttó 
Nedve .• nagyon - terbeltt 3 *s nem - eméfzto gyomrokat 

Hárs - fa • 
Meg-gyógyítt: RtihtŐl fzabadítt vad Szilva-fa teflet. 

Nem keveíebb hafznot vehetünk a" Nyír- fa-levétól; 
A* inikor a' vajúdott gyomrot nagy tüzre-menendö 
Hőség gyötri, vagy a1 yefe kínriyáit érzi fövenynek, 
Anglia tő-heggyel még gyenge virágokat ált-ver, 
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És orvos nedvet le-£kokott tsepegetní feelollök., 
Mellyhez tűz ki-nem hajt teft-épúlésre hafonlót. 
Hly-képp'a' Máknak tetejéről eggyre-fziyárgd 
Tseppetskék tagokat gyorfabb álomba merítnek* 
A* Fának nedvét, mikor ártalmára lehetne, 
Héjjánn általütött ék-fzeggel vond-le; de mint a* 
Korny adózó 3 kétes falatot kéfzb meflzs-kerűlni, 
Mint>fem a2ont bé-vett orvofságokkal el-üzní: 
Szintén úgy (pémelly gyökeret fejfzével el-ütvén^ 
A* meg-fokízorozott eledelt"meg*gátlani, *s mint-eggy 
Kantárt vetni zabáltt fának fzájába, tanátsosb 
yólna talán, mint-fem tzövekekkel, az öfzve-fzakafztoífc . 
Főbb erekenn3 ártó nedvet fakadásra botsát'ni. 

A' Fának le kell metélni leg-nedvesb gybhntskéjiu 

A' Fa midőn zöld karjaival ki-lövelkedik, és nem 
Nyújtya gyUmölttsit, hanem tsak hiú levelekre tArázik; 
Néki lzöfzös rofttyát tél-túl le-metélni tövéről, 
JS a* törzsök, nyerfebb erejét ki-fogyafztani , jő klfö. 
Mint mikoronn a' tobzódás 9 '$ ládákra rakáslott 
Pénz erkőltsünket meg-dögleli; ?s a' kegyes Ifteü 
Meg-fzánván , fel-akarja megint állíttani lábra 
Dőltt íbrfunk', a' nagy kimsbtn^melly annyi gonofzt fául, 
>S mdlyból minden rolíz ki-fzokott áradni Világra; 
Elsőbbenn tsorbát kezd ejteni/ majdan az elm«s 

Orvoslásához nyúl, V el-végiére fel-építt* 
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Ellenben pedig, hogyha fzegény eledelre fzorúlván 
A ' fa, nagyon bádgyad, 's nap előtt hűllattya fejéről 
El-fonnyadtt levelit; meg~körny ékezte betegség 
A ' gyökerét, '-s meg vari terhelve „terr.érdek ifzaptdl, 
Melly ereket ki-vakítt..»" *S nedvet fel-menni nem enged, 

£ hnkadtt Fa fd-épül Galamb-trágyával f Borral 9 

Olaj - fepfüveL 

Hints hát rájaGalamb-trágyát^melly mélyre le-fzállván, 
A* zártt lélekzqlyukakon tágíttani, 's utat 
Irtani fog , 's meg-térítvén a* nedveket ott-benn , 
AV Fának zöld öltözetét majd viíFza-kerítti 
/ Nints pedig olly tehetős orvoslás, mint-feüi ha r'ája 
Bort öntelFz; mivel helyre-jövénd a' vízre ízokott fa, 
Nyers patakot változtatván fzöllői folyammái. 
Főképp' 2L ipikorbn meg-kezd hervadni; ha borral 
Öntözöd a* beteges plántát 9 jobb karba fog ismég 
Állani, '$ a' bornak leviért árnyékkal addzand* 

Á* vetény Fának főbb orvojjága* 

A' Fátdl ha betses borodat fajnálod, olajnak 
Scpreivel gyökerét enyhítsd ; vagy-ís (a* mi felettébb 
Hafznál a* vajúdott fa' meg-örzésére) tseléded 
Tegyen fzett fzék-sóval-elegy giz-gazra vagy önnön 
Udvarodon > vagy más helyeken; példának okáért, 
Öfzve-törött tsontokrá , madár-tollakra P le~metfzett 
Ld-körmökre, kopott yatkő-darabokra, baromnak 
Földre le*hűlltt föorére, 's galamb-trágyára, Rakaád-bé 
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Mind ezeket kádakba, '5 feles nspig haggyad azonbarm > 
Áztatván efso-yízzeI» Fel-véfzi fietve 
A* Fa magát / e' gyógyíttó jó fzerrel itaftván.* 
Meg-fognak nevekedni füvek-, vídálni virágok .• 
El-bámúl nagy főkre ki-nőtt hagymájira vetvéa 
A* Kettéfz fz€tneiír's mis több veteméríyire ,? mellyek 
Meg-voltak tél-tói értettve Salétromi nedvvel; 
Minden erőt maga nyújt egyedül a* földre Salétrom; 
'S a* gyaporább termés, földet nem terhelj ha* mellyet 
Már meg-eméfzte, favát ki-fogod pótolni megintlen 1 
Ennél, a* földnek nintsenmivetéíire jobb fzer-

£ Gyümolts' igének 9 is fainének meg-jobbíttásáróL 

Néaiellykor tcbb fzíneivel játékokat a' fánn 
Önként üz a' Termeiket .* bé-fefti gyümölttsit, 
Öfzve piroft vegyelítve, ?s fejért: nem munka követned 
Ő játékit ^ ha fok-fzínü lév fefti tavafzkor 
A ' vizet, a' mellyet fádnak gyökerére botsátaflz* 
A" termeit méz-ízre vehet'd 5 udvába ha mézet 
ÖnteíTz a' törzsöknek: azért két réfzre hasítsd-fel; , 
És azután bélét, a' mélly a' fái kebelbenn 
Rejtve vagyon köllo-kö^epett, fzedegesd-ki belőlle / 
És az helyett jó-féle levet, 's fz/n-inézet erefztvéo % 

Vonny a' febre tehén-trágyát; rongyába takard-bé* 
És puha madzaggal pólysfed ; hogy kárba , vagy a'fzél* 
Moftohasága 3 vagy a' nyár' forrósága Be hozza* 
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Jdtfxanak a' Fákkal a9 Kertéfzek 

A* melly játfzodozáft Önként vifz-végbe nevendék 
Fátska , meg-aggálttabb törzsök nem tudgya követni; 
A ' Kertéfzségnek bolts mefterségé kivált az 

Hárs-fában tetfzik-ki; mivel meg-ízenvedi ? míglen 
Gyermekded, kí-vonattni magát rámákra kezektől. 
Ezt ha, midőnn gyengébb, boltos kerekekre meg-hajtod, 
:'S görbíttett tetejét főiddel meg-terheled; ága 
Végre le-megy/s tsuda-képp'gyokeret fog verni magának, 
Ez mikor a* nemző főidben már tellyes erőt vett"; 
Fel-kelvén a' régi gyökér, levegőre ki - lzegzi 
Sűrű lombja helyett fel-emeltt tar lábait a' Fa •• 
Ellenbenn a' földek alatt terjednek az ágak; 
És az eget-nézo gyökereknek, mellyet ezekről 
Sjzívtak volt az előtt, ételt Ők nyújtanak immár. 
A ' fel-vitt gyökerek zöld ágba , 's virágba borúinak; 
És a* mellyekben férgek féfzkeltenek hajdan, 
Nézd! azokonn már méhi féreg dong, *s repdes alá-'s fel« 

Játfzik a* S%ertntse. 

A' melly fel-forgat FŐ Méltóságokat, illyen 
Tréfákat gyakran fzeret Ú2ni Szerentse Világnak 
Dolgaibann, és főidre terítt nagy póltzra fel-hágott 
Férjfiakat; 's nem-is álmadozott kíntsekre fegélytvén 
Eggy-»émelly jövevényt, eggy víz-hajtotta, bokorból-
Ugtptt pórt feUemel; de ha már tetejével az égre 
Érc légyen-is, *s máfokra homályt tcrjefízeu-is álnok 
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Fénnyivel; hogy ki/s mi volt, tudván,tárgyúl van adattva 
A' f6ídig-le-vonií nyelvnek, ys nevetéfeket indítt; 
Árnyékát, 's kedvét kerefik némellyek azonbanri; 
És a' községről le~fzede:t zsákmánnyal az ülyca 
Bé-vontt törzsöknek tsak nem tömjénnel adóznak. 

4* /üflflfe fohféle vefxeddmri. y?g~efso, Fagym Nagy 
hősége Áéy. 

A5 Fának minden vefeedélmeit írni Síi győzze? 
Moftan fagy, moft jég-efső' yadsága fo^yaLztya ; 
Mó'ft'az eméfzto moh környűl-kerekítti miriggyel. 

Szaggatván ereket Jég-efsŐ* mérges ütéfe-, 
Nedvet-is elfzéHyefzt; *s meg-telvén a' fa febekkel;f 
Majd görtsökre dagad tél-tál, 's nem nyújtya továbbra 
Termését, ha-tsak a' 'Fa-nyeső- le nem ittya törődött 
Ágait, és nem fog tokét hajtásra megintlen. 

Annyi vefzélyt a' jég le nem ont a' fára, ha síkos 
Lévén efsőtol, az ütésnek félre-hajolva 
Enged, erőt meg-tompítván : olly hafznos haragját 
Másnak mellőzvén, könnyen nem fzállani perbe. 

Ellenben végső vefzttére fzoríttatik a* fa, 
Meg-kötvén a* rajta-maradtt efső-vizet a' dér, 
*S'bel' réfzét meg-fzaggatván; valamint az agyagbál 
Kéfzúltt efzkozöket sűrűim hafogáttya, 's repefzti. 

Ollyan erő lehet a' Télbenn , hogy fái gyökért-is 
Meg-vegyeny és abban tápláló nedvet egéfízén 
Fagyba faoröngaffon; ' s e ' vők oka drága gyumöltsös 
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Al^a-DicS-fiíink' meg-romláfoknak; a'ig volt 
Oily tehetős a'T6 gy-fa, magát hogy menteni tudni 
Hogyha közép mértékben jár a' téli keménység, 
A' fa "kaját el vefztr, de mély gyökerére nem hagyván 
A* nevelő fold térni fagyot, fel-véfzi tayafzra, 

Meg-sűlvén az atzélos fold a' nyári melegtől ^ 
Fának elégséges nedvet nem nyújthat öléből; 
Végre ki-fönnyadvin, hajók' ügy el«ve£ztik az ágak 0 

Mint-ha Karátsonnak fagya fzállott volna reájok, 
Bóídóg népek azok, melly'eknek nappalok eggyez 

Éj jöknek folyttával; holott mindenkor az erdő 
Bfztendőe-áltaL zöld gallyait ön f i : hanemha 
Tfenne talán e* fzépségtíenn unalmat az hofízas 
Ve té l é s ; 's kéváwtatnék változva ruháját 
Már le-vető, már azt kedves Kikeletre fel*Öltő 
Erdőség, mikor hév' idején fzíikséges az ernyő. 

A* vénültt fa revet tonváu, bontasd-fel az odv<ft: 
Járja-tneg a* fzél, *s nap fzabadonn; e' tétel idővel 
A'meg-yefz-tegetett réfzt meg-forrafztya, 's mag?iffatt* 
Fel-nott ágaiban nem hagyand terjedni mirigyet. 

A7 ncvendék fáknak véktltn efeteik* 

Éltének zsengéjében kis íit-is hafonló 
Kár ér , vagy mikoron fene módra keménykedik a*tél; 
Vagy fzárazb a5 nyár; vagy igen bőséges az efső, 
Sokízor az útafok-is nagy károkat ejtenek a* kis 
Törzsükben,; gyöke rí t fokfzor Kapa sérti, '& vakondok; 
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És a* fátski ha bé-nintsen kerülve toviíFd* 
Ketskéüek mérges foga k6rnytil tsípdeli béjjít* 

A1, fktö fajzás fiatal Küi'tvelyre véfzélyt hózi 
Mennyi virág*filrtök mofolyognak rajta, fzegényke 
Annyi jelentéire! bizonyktya halálra menését* 

Héjjá midőn zoldgyében vatt, '$ hervadnak az ág*i 
E* nyavalyának okit a* földnek alatta nyomozzák, * 
A* gyükerét meg-tifzticváru4 de ha már az el-aíTzott 
Héj meg-kezd feketedni; foka nem kéfik halála. 

1 

Ellen:ége a* fáknak c! Pméfz* Moh* Folyó-* Boroftydn* 
Htrnyó* Hangya* 

Nem öiásnsk kell vélni penéfzt, ha hihetni fzemünkííek % 

A* miköronn a2 öregbíttomi aprdtska do'ogra 
Néznek'; hanem kis gombának, melly fába ragadván^ 
Etré le-fzíll, *s ágat meg-eméfzt s. eWqp Moh-is év6 
Fürrtyeivet jd nedvet, ha-tsak le-nem hü2od az hejről 
Vaffal ezen mérgét^ mikor eísá verte fókáig. 

A-fának derekát fflint*eggy békdba fzorittván, 
És anhák tetején berket nagy gőggel emelvén; 
Ezt fa gyümőlttseivel íkanafeétt egyelítti Boroftyáü' 
Sok rendbéli tekerventiyeL* terjedni mihelyt kezd 
A* rántzoltt héjjon* vagdald4e; ne kBfle magát fel 
Körmos kattsaival; *s más élete' vefztível bízvátij, 
Fánfck ürokba-kotött ág'ít tekeregve ne fojtsa. 

Nyál-fonalon függő Hernydkat, mellytk az hajtáfl 
í Őfzve-fodorgatvin, ujaiknak féfzket imekek 
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JS xneg-lepvén minden levelét, mellyefztik az ágat, 
Szedgy-le feiesb efsoset után: tunya munka;mivelhogy 
HSykor, meilŐzvén hideget, mind öfzve-verÖdnek* 

A5 meg-fzáil'tt fán?.k deirekát lotsogasd ineg-etzettel, 
Vagy bor feprővel, 's bolygó .hangyáit el-í'izhet?d. 

Sokfzor az ott-fzületett, vagy erőtlen, bélibe tsúfzott 
Féreg-is ártalmat terjefzt a' fára , ha kéífel 
E l nem ütöd nyavalyás ágát., míg többre, fakadgyon 
A J doglet 9 Vmás réfz'eket-is vég' kárba vezeffen, ~~~ 

A* Harkály ay fába féfziet váj 

Függő házaikat leveles gallyakra kötözvén 
Más madarak; tölgy-fát ki-Iikafzt orrával az Harkály; 
S annak odójában riem-félő féfzkeket építt, 
JBLétnleld-meg, mikoron kereken vájkálni fog utat;. 
*S hangos ütéfettől fzomorón panafzolkodik a' Tölgy* 

Némelly Or, titkon lakván eggy régi ligetbeon, . 
A ' fenn említtett Harkályt nézgéite; Izemébe 
Tűnvén a* nagy erőfs fánn fúrtt hajléka: ss mivelhogy 
RoTz lelkű vala, vas ízéggel bé-verte, kivűkot 
Ei-zárrán a'bé-menetclt 5 's az anyának az ajtón 
Sírásán, *s a' benn-rekedett árváknak utánna 
Fájdaimas zokogásaikonn örvendeni látfzott. 
Óh tehetői, és gond-viíelő Terraéfzet! %z Harkály 
El-fotván az egéffz ligetet, nagy erch él-ajánlott • 
Füré Calál: meg-tér fzaparán , a* fzegnek erefzti; 
Féxzke ki-nyíl; a* vas ki íitzaialik előbji helyébŐL 
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*} El-báraúl, 's fortélyit az Or fellyebre fzeretvén 
Vinni; (kitíiny ' fijait mellyel tneg-védte vefzélytŐl 
A ' nyavalyás Harkály) az' fiit fel-kapjs, hogy ajtót 
Sarkából ki-fefzít|sen, avagy zárt rólla Ie-vonnyont 

Fdnn fa terem* 

Eggy fában gyakran ízületik mis áj fa: vagyattói 
Léfzen ez, hogy gallyonn ülvén, 's hafokat meg-ürítvén 
A' madarak még nyers magot-is fzéllyefztenek, a* melly 
Majd gyeűgébb hartyánn által torspkbe fzegodvén , 
Bé-féfzkel gyökeret f

 9s más' nedvén tartya magát fel« 
így látunk a' kő-falakon ferdülni virágot, 
És fel-emeltt tornyok' tetején pulya fákat eredni:% 

Fel-rántván nemző magokat fzél-véfzek azokra. 
Vagy meg-vefztodvén ere, más tsuda-gallyra fajúi a* 
Fának nedve; hafzont hajtván efféle hibával. 
A* Kertéfz êggy fába* miként lehet oltani másból 
Vendég-ágat,' ezen példából érte* fel éffzef.. 

L 3 
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PARASZTI MAJORSÁGRÓL, 
H E T E B I K K Ö N Y V. ; ' 

J* 2fe« efztenddnek első réfze, . 

Kikelet, és Nyár* 

á * víg főld-miveleiWizQk\ efztendei rétidét, 
j £ \ ' S munkáiik* rövidebb úttyát éneklem eló£$zóv9 

Hogy^fem kulöoöfon verfem mindenre le*fzállyon*. 
Hogyha talán aprólékos gondokba vegyülni 

'•Nintfen.'idodj,ieg alább véllem fontold*meg ezen rétet* 
A? fei talán főidet pénzes munkára miveltetfz. 

Semmi közönfégesb nints, mint a' Tfillagok ellen 
Fel-zajdúM, ,'$ az ártatlan jó főidre morogni, 
Hogy luftánn hever s el-lomhúlt, és ritka kaíáfzra 
Inául már fzuk keble, Hifzem fem az Égi ragyogvány 
El nem ment helyiből / fem több miíltt fzázad máfi-fc 
Tápláló dajkánk, a* fold, még moftoha nem lett* 
Am de gyakor miveléft kéván? foba tsorba mm esvéifc 
Ifjúságában; '$ ha nem óvjuk tolle kezünket, 
Leg markosb erejére megint vígadva felépülj. 
'S nem vénsége, hanem mi vétkünk vonta4e rólk 
Régi jeles dítsőségét, melly ptet ajáiü'ta. . 
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zf Mezei életnek jcroaL 

Mellyet az hajdani Nép majd meg-nem fzünve mivelt 
TÓlt ' _ . 

Ön' kézivel5 mink a' felefebb jövedelmet óhajtván, 
JS munkához kevefet tudván, gyom-leptte határunk* 
Lufta, 's talán etiyves-tenyerű Majorokra botsáttyuk; 
'S nem fzégyenlyük Urak, fzolgáktól kérni tanátsot; 
Vaktábann új - új módokhoz nyúlni;-'s hibázváu 
Á ' mefterségbenn, erfzény' torkára tápodai, 
tízzük efzünket, hogy a' tenger* dagatiattyait, és a' 
Tfillagok* úttyaikat ki-tanóllyuk, heábi törődvén.: 
*S melly nélkül, népével Hazánk, el-yefzne, hanyattlik 
Búza-hozó földünk' miveléfe; '& kerülyiik az eggyet^ 
A5 mire von titkos meg-kedv elléfe mezőnek, 
'S melly által no fegyverrel, 's kíntsekkel az Orfzág. 

Mert a jól-ki-miveltt földnél mi tud hajtani bővebb 
Háfznot ? vagy mi fzab a* Fegyver-vifelŐkre fzoroffabb 
Rend-taitáft ? Az okos fzántó* munkájira nézve . 
Bátorok a' Katonák, *s éhségre, hidegre, melegre 
Szánnyák-el magokat* Régen ineg-dúla világot 
Róma mezőt-mivelő néppel: 'Scipiökmk^, az hartzok" , 
Mennykövinek, kezeik -fóldsc forgattak- ekével, 
Mellyek Kartágót diadalmaskodva íe»verték. 
*" Nints bűntől fzabadabb relét, mint mellyet határána 
Bl-nyújt a* Majoros kies efztendokre, nagyobbra 
Nem,'iSr'/én, 's otsmány oyet-eságf hévságe nena húzván, 

X 4 ; 
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Iften azért sz határ* kínttsének koz'tte teremte 
E'sŐ Nemzőink5; 's a? régi napokra tokéntvén, 
Mennyekből az arany fzázad Népekre ha fzállo't 
Neha-napotm; az .határ' Mivelöjíre terjede. főképp': 
És ez5 ídönt k ha még valamely kis nyomdoka fenn-van, 
Nem-de mezon van? hol a' vallás > és Iflenes élet, 
Remladozíft nem fzenved; az hol tündöklik az eggyet-^ 
Értoség; nem-fzines hitel, *s a* drága fzelídség. 
Jtt a' ízükre-fzabott elődei, 's minden-napi munka 
Jámborsígra tanítt, bujaságot várafok űznek: 
A ' ko'ső b*:jasígból kél a* marka-fzoríttó 
Fösvénység; kapukat vág ez nagy-tsorda gonofznak. 

GerjeíTzük-fel azért az határhoz régi tüzüriköt, 
'g fö'd mivdőket azon fzép mefterségre taníttsunk, 
Mel'y hitte!-járó; meliy a' jósággal határos; 
Iftenes erkoltsnek gondos nevelője, '$ vezére* 

Vágynak, kik havakat váltó-nótára meg-hajtván, 
Máfoknak füleit kívánatos hanggal itattyák: 
Lábat rendbe-ízedők vágynak, 's üj táotzra Taníttők? 
Vágynak 5 hatalmas Egek í kik vérengezni fzeretvén,. • 
5S ma'foknak kezit-is ke:tős viadalra tariíttván, 
Mátattyák, • mint kellyen halált rövid úttal el-érni* 

Hogy vsiaoielly vezető nélkül az határi mivek fe ^ 
Szűkolkodgyeaek hát, '5s töménnyel járjon az hafznos 

"Főld-mivelás; a' lágy Ki-ke:et mi dologra íiettet; 
Nyár,, és Őfz mit akar; Télbsji mit kellyen h&tfroq, 
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*$ -házunknál, vegbez vinnünk, már , Má'za, befzélld-e!f 

A' kerek efzteüdöt külomb munkákra fel-ofztván» 

Efztendo eleje* 

Pel-méltáztatván sz örök nemzőhöz, hafonlo 
Meni' nsgy magzat teftünköt venni magára, 
SS a'bimberm-lieverŐ fold' váltságára le-fzállváü* 
5S bé-fedezett Iftenségét ő-véile közölvén 
Az nap nyitt kerek Efztendot, mellyenn leg-elofzör 
Ontván érettünk fzent Vérit az áldozat-Ifién > 
A ' yéllünk-fzületett undokságunkat el-üzte: 
Attól fzámlállyák elejéte' mái világnak* 

A% Efatendonek négy réf%e» 

A' Terméfzet fog nekem itten lenni vezérem, 
Meg-nyitván egeket, 5s a5 főidnek régi fagyoktól 
Eggybe-fzorúltc kebelét, eggyfzersmind a' TaTafö űjm 
Bé-vézet Efztendot .• éneklem elobbfzör-is enoek 
JZŐld Ifjúságát •• azutánn vénsége' borongó 
Napjait említtem ; mivel a5 négy réfzre fel-ofztott 
Efztendőnn, Enhbcír' rövid élete' rendé ki-tetfzifc 

A' Tavafz érkezvén, meg kezd imádni Világnak: 
Élefztő nedvet ízíván, dagadoznak az újdon 
Bimbók; a'tsak imént fzületettnövötényke, iseve&áélí 
Fü3 's gabonák még tefzketsíek lábokra fel-tfllai: 
A ' nyájasb Zefiius nevető rétekre nevetget; 
9S tréfás ízáiiiyaival kisdedke virágokat enyhítt, 

L S 
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Sellyékkel, mint hímmel, jelriVtt fold' keble leg-ottan 
Víg aratáíl, 3s víg ízüreteléíl, bíztatva jövendöl. 

Fel-kap az EíztendŐ majd tellyes erőre, midonn as 

Lágy Tavafz elmenvén, fel-íorr a' Nyári melegsége 
A ' dús Öfz azutánn fok-féle gyumölttsel inogván; 
Görbe nyakát. emelítti: havas Tél' vad fzele végre , 
JJs fogat ofzve-verő hidegek tíikorogva fietnek. . 

A* mikor a' közelebb nap azért Telet el-ver határról, 
'S a* bé-jött Ki-kelet* puhasága mezíttelen ágat 
Új levelekre fakafzt, réten zöld feiymeit hinti ; 
Serkenhet madarat tsevegésre, ?s örömre Világot: 
A ' Foldet-mivelŐ fem henyéli: kéfzítti kapáját: 
Házából ki-njegven neki-fegyverkezve ; mezőkön 
Munkát űz, '$ kezdett fzépségek* előbbre fegélytű 

íme dagad, *s feslett héjjából gyönggyeit önti 
A* fzöUŐ-veffzŐ , fodros leveleknek eredvén, 
Vintzellér, ballagjak!: neked fitogattya gerezdit; 
És kezeid' nagy ajándékkal fzorgattya dologra f 

Gyenge keríttásét íbnogasd-meg, 9s medve' kövérét 
Húzd ki-felé, környúl-ásván, és egyre kitépvén 
A* gyokerenn indiütt bokrot, 's jó zsírja'-ki-fzívó 
Bnrjánt; mellyet ha-tsak tűznék torkába nem báayatfz, 
New fok időre fel- él Venedik, 's mind fe'LVeri fzŐllŐdV 

$%dntds« 

Meg-térvín az ekére, megint ugarolnak az Ökrök, 
B í̂g a* Blű guba* *s nem fok erő kéváncatik hvzzL ••' 
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A*n <k vizes ne legyen; ne*talán vaftagra Czelodgyék: 
Mert azotánn fem nedv, fesn ekék ;. fem nyári melegség, 
Sem fzeUŐk meg nem tndgyák rontsoltii gorönggyit. 

Efztendőnek elő haviban, mikor Ökrid' ekére 
Vonván , fzántani kezd a' Béres ; rendre tekéntsd-meg 
A* kinn-végzodött munkát: gondolhatod akkor 
Hogy jól meg-fzikkadt a' földnek nyerfle, mikor már 
A ' fzántott ugarak' síkján kis erőnek-is enged 
A ' Lemez > és könnyenn el-gyoz fzeldelni barázdát. 

Réthez »ldtás> 

A* fagygyal le-kötött réten kénnyére legellyeu 
A'Jármas; de tavafzra midőn kalodája ki-nyílván, 
Tarka virágokkal mofotyog; ballagjon-el innen 
Meffze, de fzomfzédos víz* zöld parttyára, legelni; 
Hogy maga*, kófzáló lábbal, le ne verje reménnyét. 
Légyen az4s tilos, hogy kofzoriit fzedegeíTen az apró 
Lyányk^, 's virágok után látván, már erre rohánnyon f 

Már meg' amarra, 'ski-nottfelymét gázollya meződnek. 
Járja-megeggy munkás rét ad* Ki-keletkor, hogy irtson 

Benne ki-vertt kákát, követ, é$ máft9 a' mi kafeának 
Unalmas gerebet vethetne, halomra kihordván; 
7S főidet egyengeffen, mellyet fertő^tete púpos 
Háttal, benn likakat vájván, $ tsiinya vakondok* 

Récédet agg vénség ha ki-Jbádgyafjztotta, ganéjozd* 
?S vég' el-hanyattlását gy^krabb miveléffel előzd-meg 
Hwgyha kopátságán nem tágttt munka % 's javittás3 
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Sem folyamat' fegedelmétől füve nem kap erőre ? 

. Meliy kákák közepett vajúdott gyökerével alig van, 
Gyéreim hajt 5 és tempe nifcrad : tördeld*fet ekével; 
Vagy pedig s* Munkás' ásóját néki-fzegezvén, •' 
A3 cneg-vefzí-egetett füveket forgaffa-ki tŐbőL 
Meg-változtattván a' mag fok biiza-katongyát 
Termend, és kebelét vígabb zöldségre fakafztya* 

Meilyet igyék réted ízörnyii .-Nyár. által f előre ' > 
Tsergeteget kéfzitts;'-'s llá' vized meg-apadna, kövesd a1 

Zöld fák* ágainak vékony vezetéfeit. A5 mint 
Látod y hogy a' tágasbb érből fzükötske (sátornak 
Mejj-telnek, 's a' nedv ágról más ágra £zi vacog: ' 
A' fel-emeltt helyekenn-áíbtt mélíy árok hafon-kégg* 
Fog le-folyó vizet el s

 ?s ezt apróbb tsokre fel-ofxtván.f 
A* Xzomjú füveket tél-túl enyüítti, 7s itattya: 
Hints trágyát •> a*.merre meződ dél-tájra hányattuk; 
Innen az efs©-víz? *s patakok, lápára futamvín, 
Zsír-eledelt húznak meg-doltt földedre magokkal* 

£ vetésnek gyomldldfa. 

Tégedet-is fzóllítt, Majorosiré, munka Tavafzkor : 
Habzik ugyan vetemény ed már a' gyenge fzeiektőL;; 
Ám de kidugta fejit a* fok gyom-is,; íme nevendék 
Bdzádat már meddő-zab, .már fojtya meg-útáitt 
Konkoly: vígy Affisony-fereget jó-reggel, határra ,- ' 
És a? roffz füveket Szorgalmas vállal." heréid-éli 
A' kévékbe-kötött gyomot ofatán hordd'••h'tóay 9s vidá-frá" 
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ifiállódba y hogy a' ki-vonődott fűnek uránná 
Vegyen erőt Ökröd 3

 3s lépjen Jobb fzínbe yetéfed* 

Selyem~.bogarak. " -

A* gondos- Lyányoknak fzáll a' máfodik intés; 
A' tnikoronn az Eper-fa felyem-bogaraknak adandő 
Új levelet már hajtani kezd, 's enybit'ni levelbenti 
.Gyenge tojáft; ebből férgetskét.költeni, 's neki 
Minden fzükséges fzert rendeltetni, tuiátsoL 
. "Üjiftyák a' páltzot azért, a3 vad fzelek elén 

Ablakokat zárván; 's kélz lóvén afztalok, hajinak 
"Hggyenlőtávólra-rakott venyikéket-is ormos 
Káva-gyanánt,,. mellyekre tovább a' felymet-erefztő ' 
Pérgetskék fonalok' "fel-gombo,ygatva.:-ki-köfsék. 
Vigyáznak fzorgálmatófonn iljyenkor egérre; 
Hogy- valameliy móddal felymes féfzkekre ne rontson,' 

Sürgetik a' dolgot, míglen rövid életet civén, 
*S első mozdáláft adván a' vékony-ebédű 
Kisded féreg időt véfzen pihenésre magának, 
Mert mikoron minden padiáft már fzéltibe-Iepvén -
Meg-nőtt, 's a' fáknak levelit fietétfei emáfeti; ~~ 
A'nyájnak 's munkának elég-fzűk léízan egéfz ház. 

A" Szedreknek haját tépvén, rakogaflanak ételt 
Színek alá4 mikoronn kormos fellegre tsomózik 
A ' sürii levegő y *s-terhes záporra hányattuk. 
A' ki fáyem-bogarakkal bánfz, 's dolgokra tekintvén ,-
A" .zöld áüV-'kveiét;diís afztala'ikra fei-oíztod: 
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Azt le ne foföd, ha-talán nedves fog lenni, vagy ötét 
Meg-tsípvén a* reggeli dér, épsége ki-sárgúl, 
Míg valahol Csikkadtt, és zöld levelekre taláihatfz j 
Mefs apróra, 's pírítts tűznél eggy falka fzalonnáu 
KÖnnyebbittsed az éhséget zsir-fűfttel azoiíbann # 

Párolván hízok*, *s orvosló fzerrel itatván. 
A* meg-doglcttet vesd-el; 's af többire vigyázz) 

Álmaikat változtatván , valahányfzor az ágat, 
Melly tsupafzon maradott, gsnajokkal földre le hátinyákj 
El ne felejts fellyiil zöld ágakat hinteni: mert ha 
Lappang a' féreg rongyoltt leveleknek alattok; 
Nem győzvén koplalni, magát fel*diigja} 's az újabba 
Szedren kapdosván, fel-máfz as gallynak hegyére, 
Már mikotonn aJ fziík fzállás 9 kebelébe fogadni 
A*Teregetnem győzi; kiilŐmb rekefzekre fzedődgyéfc 
A* torlott fokaság; a' mdlyek előfzör otsédtak 
Almokból, másbann, a* mellyeket újra fog álom, 
Más ágyban legyenek; mellyek leg-titőlfzor alufznak/ 
Mind azokat végső lakozásra, V dologra kihíván* 
Heiyhcztesd venyikek közt, hogy fel*máfízanak, immár 
Jól-lakván, *s nyújtott fonalok* gomboly'gba tekerjék/ 

Éjjeleken más állatokat mély álom el-érvén; 
A? Selymes-bogarak' fzámáből eggy fem ferefzti 
Szenderedésre magát: ebben rövid élete négyezer 
Refzeíedik: fenn-tartya fejét alnváfakor; és meg-
Nem mozdul, míg érkezvén harmad nap az álom 
Tefttéból ki-nem áll/ '$ éhségre nem hozza : ki-koplalfc 
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Gyomra megint telvén, minden psdiáfokat el-fog 
Eggy lafsá zuhogás; inelly hallik, mint mikor égboí 
Eíso-faállV hágnak fedelére süket z%) omolván. 

A ' Féreg meg-elégelván már él'te' folyását; 
Szorgalmas temetéfe felől; 's el-rende i kisded 
Sellyéjét, me'lyet kéízíttend felyingt-okádó 
Szája : tekertt fzo vetet vetvén teliének, azonnal 
Munkájára magafs venyíkénn alkalmas helyet fog * 
Kezdi tovább vaftag fonalát .ágakra tekerni , 
Mint-eggy talp-követ állítván remekének előre* 

Tfendes, ?s tifzta napért kell itt efedezni, Leányzó; 
Mert ha komor felhőbe borul Ég' képe; ha rengő 
Meny-dorgés ordítt, mellyről azt véled, hogy a* fold 
Sarkából ki-fefeűlj a* rémültr Féreg alá-fzáll; 
'S gallyak alá báván, fonalát nem üjmjfya továbbra* 
Ezt ne tfudáld a' kis Bogarakban: fokfzor hafonlő 
Ordíttás még Férjfinak*is refzketteti teftíét, 

A ' nap azért mikoroS Egeket bé-fzínel arannyal; 
A* padolat* tetején függvén, a* Féreg-is üzi 
Dolgait i és kefkeity börtönbe rekefzkedik, a' fok 
Kínífet bélfeibŐl ontván, 's tojományhoz haibnlá 
Gombolyagot tévén ; *$ ámbár fzövevénnye le-zárja 
EörnyÖsleg; valamint, a' tifota folyókat hafítváii 
Víz' kozepén-is elég jól látzatik a' fogas Hartfa, 
Úgy, mikor elfőbbeu veözős bóltíyának az odván 
Kormányoz-fziljjal fonalat, fok-ezernyi tekervényt 
Vetvén úttyaiban ; látliat'd, eggymáíra miképpen '. 
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Fűs-fei gombolyagot í míglen felhőbe borulván, 
Sűrűbbé teízi munkáját , a' mellyet idővel 
Bé-fejezend? fzáján végetlen feíyinet erefztyén* 
Munkájára ha már nintfen mód nézni; Leányok 
Önn' füleket közelebb nyújtván, őrt áliyannak; és hs 
Vége van a' mivnek, "s nints benn mozdulat-;' azofíal 
A ' tömlőket az ágakról ízedgytkle, meg-öntvén 
Vagy melegebb vízzel, vagy napnak hevére ki-tévénV 
Míg a* kis Férgetske nem ún az homályos üregre. 

Mert meg-fik tojományt, 's ki-repül , már látni világot 
Kévánván, 7s feje5 tót nevedékeny fzarvait, és két 
Vállatskájíi hegyett ki-tfirázott fzárnyait: ám de 
Még ezek annyi reményt nem t̂udnak nyújtani, hogy nem« 
Kéfértett levegőbe magát fel-vefse magafsan* 
Eföméllvéti > ki, mi volt az előtt, nem tudgya fel-énií 
A ' kis pi:langó.- lebeg álmélkodva, 's az étel 
Nem jut efzébe. Ha lát gyáfz-fzínu kárpitot, abba 
Kap., várván az halált 5 vagy vég' örömére nemével 
Párofodik; fs ne-talán el foglyon vélle reménnyé 
A' felymes népnek ; tárfát nehezítti; meg-eilik 
A ' noíleay azután3 '$ végződvén elete, népet 
Állíttand maga feelíy'tt, fzámos tojományokat hagyva^ 
Mellyekbol más efztendonn új férgek erednek, 

g t f Gyapjú-nyíréi Keverés Kafzdlds. 

Mellyet gyors-menetű kereken vezetett vala kötrao^ 
Üfttyéből; íiik^ronn ládába rekfefatí Majomé 



Hetedik Könyv. 177 

Sárgállá fonalát, 's kínttsét örvendve tsudáilya*• 
Új gyapjat fzerez a' Major-isi, majd lanyha melegkor 
Meg-nyírvén efztendönként birka jinak hátát. ' 

El-végez iteveréft boronáláfokkal azonban, 
Míg a' zöld tétekre kafzák ki-fenettnek, inogván 
Lengedező ízéitől a' fu,*'s érett magot ejtvén. 

Bátor, öregkorok közepett, moft kezdgyen eredni 
Némelly ízál; bár tarka virág mofolyogva nevellyen 
Öfzve-kevertt piros,*és hó-fzínt: a* durva Kafzásnak 
Mindeneket fel-dúl keze; 9s eggy vágásra le-húllnak: 
Mind aggott otromba füvek, mind gyenge virágok, 
így omol a* Fiatal, rántzos Vénekkélj halomba: 
így van az a' gyáfzos kafza fenve Királyra, 's piarafztra* 
Mellyel gyors értünk' az halál.mindenhol arattya* 
íme kazalt rak az hegyke Kafzás V főidre terítteti 
Fűből, drága virágokkal gyomot öfzve-keveryén. 
így emel halmokat a* vak Halála' gőgös Urakból: 
Végtire Tsáfzárok', F.jedelmek', pórok', ekéfek* 
Tsonttyaikoz'tt a' köz temetőn nints femmi kulömbség* 

Széna - tartó hely* 
.. Több napok el-telvén, mellyet meg-forgata gyakran 
Két-ágií villád; ki-fzelelvén nedve (de naptól 
Nem lévén pörkölve) takard-fel rendeid', és vidd 
Színek alá; mert meg-nem efzik, fem birka, fem ökrök^ 
Hogyha ki-fzívta feiesb zsírját a' r'ája-sütő nap. 
A* mi pedig nintsen jól meg-fzáríttva, ha tsürbe 

M 
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Fog vitetodni , tüzet támafzt, 's pajtákat el-éget« 
llly vefzedelmektol meg ksll őrizni takarmányt, 
J<5 Majoros; fzénádat, azért fzabad égre vitesd-ki, 
Es hegyezett kazalyokba rakasd, ne-hogy a* feles efsS 
Mélyebben bé-hafíbn> hanem gördüilyön az oldal* 
Hajlásánn a* földre, fzelek? fzárnnyára kerülvén. 

©Ily helyről, az hol árkábál kMövellkedik a' víz, 
é s ifzapot von fűre, ne tartsd eledellel a# Ökröt, 
Hogyha miként vefzedelmet hozott r'á, záporos Aufztif 
A" feénát új efsovel ki nem húzza mots okból. 

Harmadik fzántds* SzdlW-vdftolds, J 

Ökreid* ifméglen fogd-.be, 's vefs véget határonn 
A* keveréfnek elébb, hogysem bé-férkezjk a* Nyár . 
És az ekén* meg-atzélozván a' földet, erőt vefz. 

Szőltödöt fe felejtsd; indúlly, *s a' tőke' tövéről r 

Lágy kézzel fogván, idején fzaggafd-le jövéfit, 
Hogy ka buján falaznának; inert nem lehet emiél 
Nékie hafználóbb fértés ; e^ férelem által 
Él a" t ő , >s kivefz a' fürű levelekkel az árnyék* 
JJt ne felejts akkor meg-nézni gyümŐltföt-is a* fán; 
*S ^ mi hibás, 's tsak terhet hozand igára, met&d-ltt 

A* gabonának 
védelme <f wgya ellen* 

Kárt tefzen a9 zfendültt gabonákban a' ragya, hogyha 
A' nap^ miafyáráil sf̂ onefe mim** hevem fiit. 

http://fogd-.be
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Míg a5 meg-vizefűltt vetemény le nem ejti fejéről > 
Szél »meg-inogtatV4n> a' hiételyes harmatot. Hlykor 
Nagy kötelet nyújtson két-két bokor embered, és azt 
Két végin tartván, az határt nyargallya-kerefetul 
ízibe; *s tfapdosván a' búza-kaláfzokat (a* fzél' 
Meg-ftün'tét így pótolván ) vefzedelmet előzzön* 

Aratás* 
Majd azután a' fold már fárga kalauzai babozvín, 

Kell$metesb do'gok fzóllítnak határra ki Munkííft, 
Gazdagok a' gabonák mind a' két Égnek alatta .* 
És valamint kedvez gyapor Egyiptomnak az hévség j 
Ügy fzolgál a' Rátznak hideg: mert mindenik által 
Hafzqos Erőt nyervén, termékenyfégre jut a' fold; 

; É(§ a* Teirméfzet, melly minden réfzre fel-pfztya 
'E rövid életnek javait, nyújt minden határon 
Búza-kalongyákat bőféggel a? emberi népnek,. 

A* mikor hát a' fárga mezőn aranyolva haboznak 
A5 gabonák , '§ fejeket le fűtik bádgyadva kaláfzok' 
,?ei'bé miatt- Afszony, Fi, Leány s aratáfra fietnek* 
És valamint a' Nép','s Haza* nagy vefzedelmekor, hartzrs 
Serkentő, jeleket fáván a' tcambitaj kardot 
Rántanak a' Katonák ellenfégekre, *s lakofnak 
A ' várból fegyverre;-való nagy fzima ki-tóldúl: 
Úgy mik.oir a' fügár fáktól fityeg a' ptriitsök, és h í , 
Mozgatván tfergo fzánuiyát, Arátókat határra; 
Kapják a' farlót; hullnak mindenhol inokról 
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*A gabonák* 's eíWiajnal alig tud végzeni mnnkát t 

Melly tengert §l-hagyd napnak vala kezdve kelásénn* 
Bnyhítt nyár* nielegénn a* 2Xákmány- drága reménye,* 
Ŝ bátor az Ég \ közepénn lángolván, fzertelen hévvel 

Süt gabonát a aratót, izzafzt, 's torpl homlpkpt as nap * 
Jíem jut efzéhe fem enyhíttő fzellotske, fem árnyék > 
Sem pihenés a' forgalmas; Mpnkásnák, Ha nappal 
iCedvez-is alváíTal fáradtt teíltének; ugyan-tsafe 
Válogatás nélkiil ki fzpkptt a' fényre fekünni; 
Jís nem elég 5 tQgy az, égő nap' sugári hevíttik; 
A" tíizhpz, tüzet ád. Fokhagymát enni fzeret^ént 

^ s kenyerét annak r'á^kentf mérgével itatván^ 
Étel utánn kévére le^dol 3 's álomnak erefzti 

Két fzemeit, melly ek kevefet nyágqdtanak éjjel 5 
M^rt ám éjjeleken feni liagycidik^l a* dolog ; eggybe* 
(Jyűjttetik a* le-feedett jdfzág,, •$ kévékbe! kötözve 
Bkvitetilc fzekeren , rmkot éf híílttsége kaláfznak 
Qfzye-fzoríttya fejét\ '§ nem gyúlafzt Ökrpköt 9? nap« 

Lábára fzállypn leg^elqfzör az árpa le; mert ha 
pnn- kénnyéreki-nyíl (bátor nefl̂  volna fzelek kSz'tt; 
Háborodás) a- magja kihall; 2Jab mennyen iitáqna; 
Repd nélkül $zM$W, vagy fxisü meffe kahffznak 
$yd&L«MHt'% yagy gqrbq kafzád fzáHíttsa^e lábról, 
A ' dplp§ éjjd-nap* fprrjon, tie-hogy a' magot a* ffcél* 
M&m kLyerjes yagy a? madapaV í^Hiője le^ráz^a, 

yiit fzárod eleget ^ágvái* tf nyári veréfta^ 
*8 tség'li^afóll által kévédnek magva MMvéx\ 
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Üttvé, *s puhább fzellötskékefc íel-fzórva* *i edétíyfé 
" Szedve; tnidori felforr a* déli sitiórta hányatta-

Doltt faegyekenn a' fzŐHŐnek bo gyönggyé; hevebbé^ 
B/á-gyújtván a' nap* főző sugarai, *s enged 
Munkától pihenéíl a' földnek atzélbá ízofálttát 
A* fálü, dolgaitól fzabadúl* és ünnepel ismég* 
A1 mikor a' Nagy-Szűz* diadalmát az iiap elonkbé 
Téfzi megint, mellyben végződvén tsettdes halálíál 
Élete % Meiinyeknek ragyogó palotájbá feküeiitl 
A4 méltó koronára * hogy ött boldogtalan Ügyünk* $ 
Mint Anya* fzófzóllóíiky vérünk5 fekfogjá Fijánál* 

Fafaji Unnépéh 
Tdntz* Vendégeskedés* 

E* Mg azért mikor újra derül, a* tempíötüat élsobtl 
Eggy kis ̂ ajándékkal ki-ki tifztelí, 's gyenge virágból 
Bokrétát kötöz á* fzenteltt oltárra* Leínyzók* 
Titeket illet ez; a* kofzorúk ti dolgotokt illyen 
Tifzt-vifelés kihez illik, hátiöiri fzüz-íyányi féreghez! 
Ifjúság* Fejedelme ^ kitől vefzi rendit ázöftbatiti 
A* köz Öröm, 's tántz* uíódgya kívül; ttiíg áldozatot tett 
Bevin a* Pap, te fe tartóztasd a' trombita-ízórd 
HázábóUki-nyomúltt ántsorgó itfépét M útóMé 
Víg lantnak pengéi! feöaött* ítiár hajnal háfádváli* 
Fogd kis ajándékod'; íüeiiiíy á* templomba; ss az ínüég1 

Zfengéjét bti2Sgósággal ízéiiteld*fei M Űríiak'• * 
A ' kinek hajdani mtf tetföett a* fáimon tiu4í. 

Mg 
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A n g y a l éneki köz'tt; fel fog juttatni parafztos 
Dalt, ''$ dalhoz tsatlott adományt ezutánn-is Egekbe. 

Érkeznek nagy-fzámra-menő Vendégek azonbann: 
ZÖrgenek^ konyhák: vettetnek az afztalok: hozzák 
A* laskával-íoltt tyúkot, 9s kásába vegyfttett 
Wd-sprólékót; rég* faízlaltt rétze levébenn 
Olvadoz; a' síütt Nyúl, 's malatzok féregéinek utánncrk* 
>S a' teli-tőltt kantsót ámbár kedvelik emelni* 
A' lant-fzóra legott el-rugják fzékeket, és á' 
Víg lakozáft félbenn hagyván, frifs tántznak erednek* 

Már fogván kézzel kezeket, nagy rendre kerülik 
A5 Várait; már atfzának közepette meg-álnak.* 
Nézi nagy ablakiról a' Nép: pereg a1 Müzlikára 
A mindent-zavaró Nyelv; a' láb hányatik, és kéz; 

. És tsúfos görbíítéffel forgattatik a' teft* 
Moft a' Szil-fa között futnak tsavarogva; megoldván 

Moft kezeket, 's kötelet, meíTzebbre kerülgetik eggy-máft; 
Majd, kis idő múlván/ketten fzem közbe kerülnek; 
>S fordulnak már hátra, megint artzával előre. 
A' jel-adó begedü-fzózatra gyakorta fitítnak 
A' pajkosb Ifjak kezekenn a* népnek előtte 
Fürge leányzókat főidről fél-emelve magatTam 
Tefteket-is gyakran nyugtattyák ülve ; de mindgyást 
Sajnálván a' kis pihenéft , üj tántzra hevülnek; 
Ugranak, egybe-verik fark ok', rombolnak} ivőlt'nek 
Újra borozgatván , 's új vendégségeket ütvén, 
Kedveket újíttyák, X erejsk* tóvíttik erővel, 
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Fel-vifzik á' koröiiás poharat verfekkel az égig* 
Dítsérik Baúchufl; ki-re|)üí foetetőjök efze&ből * 
*S minden gondgyaikat korsó* fenekére le-tobjál* 

Még e* trombitá-ízó *s e' pórság tánttza-kivii! vam 
ISök másj a* rhellybeh fzeírieit kedveili legelni 
A' köz-rendű nép: itten Gyérmetske, Leányka* 
Lelke' fzakadttában kap az holminii, mellyet az Árus 
Templom előtt nagy rendre ki-tétt a" Népnek el-adni* 
í t t alakoskodik a* Tzinkós * '§ a* inellyet hamisnak 
Lenni meg-esküdné^l; ezer új fzózatra fakadván* 
A' fok meg-tsaíatott fzöm előtt ei-hitetteti döígáf* 
Mintfea tsndát fzemléíné, nagyoiin álmélkodik a* Nép 4 
5S a5 tett játékról azt véli, hogy ördögi fortély. 

Más álíibksághoz kezdvén üveg által az égnek 
Kékéllő föínét, v<igy főidnek ezernyi gyümolttsit, 
'S háborodott tenger' daganattyát tünteti ízembe; 
És Fő Hertzegeket, Fejedelmi Tanácsokat * állitt 
Majdan elő tsüda-nagy gogbeáti, és tzifra rukákbatié 
Moftati Mlegeken-ki-fogó Tolgy-fákot emelj möft 
Mord Medvét^ Farkait, Párdutzt, és mérges Orofzlányf 
Tüntet az erdőkben, ptrédát vigyázva, bolyongni* 

A fóekeren, fei-vontt kárpitnak utáiina katzagtát 
Űtt lyüki nép, á' melly fél-lábriyi magaísrá fel-áílváü á 

*S fzóllani látfzatván $ virrorig; és bottal eí-ilzvén _ 
Éileíislgeit, a* fzem elöli tsuda-hirteiefc el-imiü 

M 4 
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Itten kóborló, lepedos, gaz, tsánya Tzigányság* 
A' tenyeret nézvén, el-kezd olvasni fzerentsát; 
És hogy e]-érfz ez amaz fő házafságra, fel*ültet. 
ZŐId ággal ki-rakott Kotlikon tekeregnek az utfzáü 
Máfok, V válogatott dítséretet adnak határnak; 
Máfok fzarvakkal, *s barmoknak arafznyira-tátótt 
Szájokkal fzeretik rátíttani képek', hogy őket 
Pór gyermek fürkéííze, 's ha fel- kerefendi , fzaladgyoíi, 
'S kinn mi tsudát látott, Annyánakmondgya-meg otthon. 

Bally! nagy villongás, *s zaj támad: az hegyke, vidéki 
Ifjúság itt a' faluból viadalra ki-hívja 
Verfengö pajtáríit, akár mulatni tligával 
Vággyoa, akár kártyázáifal, vagy lapta-vetéffel; 
Vagyfutamó társát fzaladáííai el-érni, 's el-hagynL 
A*. Bírák valamelly adományt nyereségre ki-tefznek: 
Ugrándó paripákra fel-űl a' nyalka Legénység : 
Szil-fáról inog a' gyűrű: ha-ki kardgya* hegyére 
Ezt köz'ttök fel-fűzi febefs-nyargalva; perémmel-
Varrtt kalapot fog ajándékul fel-tenni fejére. 

Végződvén ezek-is, bor-italhoz látnak: azonbanfc 
A' poharak közepett nem tart a' béke fokáig: 
Á* bornak, 9s verfengésneJc nevelője, Liéus 
Izgágákat okoz; pert támafzt; nyelveket élez ; 
Botra, karóra hevítt, *s utálatos hartzra paraíztot: 
Búra kerül az öröm, Vfalukot zavar ember-öléíTeL 

Itt nem fzóllok azdn,tántzról, melly esni fzokott az 
Hóid-fénynél; *s azon énekről, melly zengedez ismértt 



Hetedik KVfiyv* 185 

^blak alatt, késorni, és már fél éjnek utánna; 
A ' mikoronn ott-kinn fzomorogva nevezgeti Fillifl:, 
És süket ajtójánn zörget; 's bé-fefli korommal * 
E ' küfzöbét el-men'tében fzer-etöje Ménalk; nem 
Szóllok azon fzomorá hegedű-, vagy trombita-fzóról* 
Melly hallik, mikoronn más nap7 piros hajnal hafadttkor 
A* Barom, és Ember á©lgozni mezőre ki-mégyen. — • 

M'5 
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A* 
PAUASZTI MAJO11SÁ0RÓL 

N Y Ó L T Z A D i K K Ö N Y V , 

••'jf Mezei esztendőnek md/bdik féfze, 

•'• '•/•• őjz, és m 

Véfsüfe 12 ÉízteiidŐ' mátod' réfzée féétóíltíket 
Távúi-ment, '$ a* tengereken túl óntya-ki mérgét 

Á ' Kxitya-tíillagzaC lángálló fzájai miképpen 
Nőtt vaía, meg-f ovidul, 9s az égek' közepére kei'ültrát 
*Pítáaaznapot éjjelhez mérsékli jnegintlen* 
Eggyetilős órát föabvári álomra, \ dologra; 
*S társítván hideget* *s meleget, nyíígalmas időt fc<Mí* 
A ' zöld oldalakon fzőllői gerezdit ajáölván* 
Ésigát le-vonó fok-féle gyümölttsit az ÖíMé r 

A9 Népet falu-, 's Várasbél únfzollya ki-menni; 

Öfzi Majorköddsi 

Mennyetek h&, aV merre dolog* víg tfólta, íeg <&éát\ 
Etetendő, .'sKínttsel-rakodott főld^fzírie feUfzőllítt 2 
Mennyetek* és majorpk közepett á* bánatot, és feiíé 
Szegre 'felaggatván, vígan töltsétek iíötök'i 
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A' Gaádák-is helyet béfzíttseitek önnön Uroknak . 
El-jÖtfetérfc, *s dolog-tételhez láffanak; .ott-benh»;. 
5S kinn rendbep legyenek minden jófzágaik} a' fák* 
Görbűltt karjáról-fityegi! jó-féle gyümőltsok 
Kellefsék kéznek magok' itt ̂  ottan pedig a* feáp 
Gyenge Virágoknak mofoiyogjoii fzíne fzemekbe :• 
Nagy zajjal gágogjon-elö lúd, rétze retsegjen; 
Minden-féle fzelíd madarak zeiigeffenék udvart • 
Lepje-meg Ég' öblét, 's felhőbe keverje Galamb-fi. 
'S mindene lévén, a* Majoros Varasra ne hajtson. 

Ö ki-miveltt földén fel alá sétálgat egéffz nap*: 
Meg-kémlel mindent fzemivel, 7s vagyománnyira vigyáz 
Köt reggel koCsorát éjjeí-nyíltt gyeöge Virágból; 
Halk lábbal megjárja gyümőlts-fás kertéit, és az' 
Eggy tőkén fok-féle bitang fajzatta tekéntvéü 
(Mellyet ugyan nem fzültt; de nevelget még-is akartva 
Nedvivei a' f i ) nagyon álmélkodik. A'nap azonbaa 
Fel-kél; a' Madarak gyönyörű hangzatra fakadnak t 

'S énekeket fáván, fülit örvendeztetik ; a' fok 
Gyenge virág fakad; és fzemiben vígságokat indítt. 

Afetal ntánn bé-rejti magát erdőbe, vagy a* zolé 
Árnyékot, 's ligetek* tsendét kriftályi folyamnak 
Víg tsörgésével meg-változtattya ; '« az álom 
Meg-loptfán > le-hever pázsint' hátára pihenni. 

Efte-felé kegyefenn-hágós dombokra fel-indái; 
*S nagyra* ki-nyúltt tetejű kö-fsájöna ülve? le-késér 
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Pillantlan fzemmélfolyamot* melly téres határon 
Gördülvén^ ;s ámbár azon-eggy, mindétig előtte 
Másnak látfzatván, zajosonn hempelygeti habját* 
Gőböliyei íneg-Iepveteként zöld dombokat ottan $ 

Itten jűh*nyájat lát páfztórí sípnak Örülni , 
Mellyre fel-éledvén,' Píttift aVpartok-is hívják-

E* közben minden madarat bé*voimak az erdők Í ' -
A5 Fogoly Ő kifdéd fijait biífongva kíáltya * 
Mellyeket a5 Puskás az imént fok-réfzre fzakafztőtt 
Eggy*máftól, fitató Vislájit harafztttak erefztvén* 
A* roppant házak* tetejit, 's felhoköt-ijefztŐ 
Tornyokat a* Ie-meno naptól tűllámlani nézi : 
*S képzi lakoffi között a* fzáz, meg'esíernyi t2if ődáft: 
És ^ minteggy őrös főkről, a* V^raíi habtői 
Meg-fzabadűltt > ki-köto nyugalmas partra repülni 
Lát rakodott fzámatlaö haját; 's a* tsalfa feelektől 
Eggy-némellyt igyenefi a' ko-fzálakra' vitetttii i 
Némellyé nem lévén bolts kormányofsa,' hamifs ízéi* 
Kénnyé fzerént a* tengereken fekaláta-lebegni .* 
Máit pedig, a* rongyoltt árbotz*fa, 3s vitorla le-hálivátif 

A5 gőgös víznek keferü tfiífságíra jutni : 
Moft a' zátonyban fel-akadní; rerettní fikőltd • 
Széltől mindeneket 9 '$ kevéfet verdődfti*ki partra. 

így elmélkedik; hogy majd éj fog lenni, felejtvén í 
Bátor ezen keféit nem az ház* unalma tselekfzi; 
Sem pedig a* munkák' el-meliőzése; Wvel*högy 
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Később eftéken vígabban tér haza, 's eg^yittt-
Lévén hív Feleségével > ki-beízéili reménnyét t 

A3 mellyel íáplállya mező: hallgattya vifzont bent? 
A* í3agy hafzont; 's melly boldogság legyen, élni határnaft 
Kínttfe között, a1 melly r'ájok rnind-úntalan árad* 
Élelmére fel-ád ízes vetemény eket a' kert ; 
TRsirkéket küld udvara, kis Bárányokat akl'ya, 
Óllya verő-malatzot; vatsorat tefzen a* fogoly, és nyál, 
Mellyet az eknyuló téren gyors ólom el-ejtett* 

A ' fiatalbjj gyermek-fereg-is vígságos időket 
Blf és melly tájon kezdnek zfengűlni gyiimŐltsök, 
?S melly fáról inog a' lágyabb füge, rendre tekénti; 
TŐlti-vadáfzatbann az ürefs órákat: orozva 
Tőrt állítt Túros*madaraknák, kézre ken'tti; 
Megfér, 's a1 kerefett zsákmányt afztalra fel-adgya« 

Melly gyönyörű dolog Öffzel imígy múlatni határonn; 
Várattál kevefet gondolni ; tapodni dagállyát; 
A5 Terméfzetjiek, 's nem dítsqségnek adózni ; 
Sem kényes tifztefségnek , melly Várafi nép koz'tt 
Sok vagyományt el-eméfzt, r'á birván arra, hogy untig 
Tobz<fagyék; a' fzolgákat fzapan'ttsa; fzobáji* 
Qldalainn a' bébor, eziiftrvillogjon arannyal; 
3S a' fzein' kedvéért minden jövedelme ki-foggyon 3 
A* nií kevés eleidre vagyon fzliksége, ki-méri, 
A ' dajkáló fold: pompás/és különös átkel, 
Iften tudgya , minő madarat, 's halat enni nem óhajt 
A* £em-rQiPfe karbéli gyomor j -lem meffze hegyekről 
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Szín-borokat nem vár a' józan gégét hanem tsak 
Szükséges fzolgát tartván; giinyájit hideghez 
Alkalmaztatván, 's lakozásbann többre betsulvén 

-A* víg gyülekezet' kedvét f. mint büfzke pazarláft; 
A* tartós örömet vékony költséggel e lér i ; 
És otthqnn tartózkodván, nem lót-fut az utfzán; 
Más ember' küfzöbet foha nem koptattya, hogy efsőt 
Vefvéii, már hévséget okul, fzót űzzön hsába* 

Sarjú - tsinálás* 

Am de fetét fzugolyába magát nem /ejti henyélni .$ 
Eggy f6 mulattság, munkához látni nap-eftíg, 
A' jó Gazdánál, L^kafzáltat réteket ofoi 
Szénának ; kádakra kötő^veűzÖt fzerez: hordat*. 
Dongáztat; kávát üttet puttonra; kovátsi, 
És Kádári kopátsláftól z^g udvara; kedves 
Hangzat eg; hogy közeliit a' fziíret, előre jele^tl% 

lliélsó Szántás. 

A' Szánták-is ezen közbenn a* magnak alája 
Meg-tefzik a* Kevesbít, könnyű munkával hasítván 
A* főidet, mikor ez már annak előtte meg-ffcptt. 
Am df ha m^g-repedett,'s tsal̂  alig tqrhetni jjörönggyit 
A ' kMiitatt főidnek; marhájok* igár̂ t ne hajtsák; 
Inkább a' réten járkállyon fzéltibe, mint-fem. 
Húszon ekét: mivel ámbár á\reft gajnak alatta 
Megrfekad-is, főld'fzínre k|rnem jöhet a* le^mxúltt mn& 
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Trágyázás* 
A' fzántdnak elébb keli trágyát vinni Mezőre* 

Mint^fem ekét; földét apróra métellyé, ?á alája 
Eggyfzey-VmindGanajat fzántson: de ne hintsen-el ebből 
Többet, mint-fem azon nap alatt bé-fedhet ekével; 
Más-ként el-fzárad, 's minden jó zsírja ki-párlik, 

Hísni feokott a* föld leves, és már régi ganéjtól :• 
A* Nyers ( msily Füvet hoz ) vápás Rétefcre terüllyon, 
Gyakran kell, Ynem igen bovenn hizlalnod az hitvány 
Főidet; mert könnyen kárt téffz Ö-benne, 's nemhafznot; 
Vagy roffz nedvet okoz, vagy el-éget határokat a* fok 
Trágya; kövér eledellel ha meg-terheltetik a* fojd, 
Meg-nyílásua fiet; zöld fsjzatit hirtelen öfcti; 
*S aa vetemény-gabonátska hamifs zöldségbe vegyülvén, 
Lábra iietn áll; ineg-dől; mag nélkül bánnya kaláffzát* 

Érett trágyával nem tudni javítt^i főidet % 

Iteft Gazdát bisonyítt* A* mellyet tétova fzeijilélfe 
A5 faluban, ízepietet; rothadtt forgátso&at; herva$tt 
Gallyakat, és fa-levélt, polyvát;'$ máft, a'mitazár-ViV 
Partra Wkoly, méllyenn-áfott árokba temetni \ 
És fenyvefzteni mind eggyütt efzteiideig; Öfamk 
El-Jöveténn azután jó volna ki-vinni httájrra* 
A* bab1 zöld fzárát trágyának helyette le-ftánthatdk, 
Vagy meddő fQvenyet, vagy fzájr^dtt hamvat-is binthet^ 
Trágya-gyanánt, ha nehéz, Y terheltt *' földed agyagtól 1 
Hogyha ped% ritkább^tefíu, '« ^z homokhoz Mfotíó^ 
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Nyellyen jó-bővenn agyagot: jó karba hozódik 
így az határ; 's e' kőltsönözéfí: meg~fogja köfzötmi, 
Vígabb fzíne pedig íbha nem leffz, mint«*íem ha barmqi 
Járják azt, és éjjelekenn ő-rajta hevernek, 
A* míglen nem fog fanyarú fávalmihoz a' fzél* 

Szüret, 
A? bő Szüretnek kedyes fzorgalmait itt nem * 

Emlegetem; nem mondom, hogyan fzáll, Bacche, gerezded 
A5 fzőllő-toről; ízekeren mint hordatik; és mint 
Foly leve,lábak alatt, záródik edénybe, V haragfzik; 
Bátor ezen munkára nagyon vont kedvem ötökké; 
Minthogy akár Aflzony»tábor feregellyen hegyekre 
Hajnal-hafadttkor; akár fzöllő-fürtökre rohannyon,. 
*S toltt kofarat fordíttson; akár a* tőnek alatta 
Eggy kevefet falatozzon ; öröm foha nem leli végét; 
Nem fzünnek tréfák, mellyekkel durva-parafztúl 
Terhelik a' Béreit; 's az Urakból tsüfokat űznek, 
A' fzőllő-hegy aióll kiki tne!inyen-félre3 ha nyelvnek 
Fálánkos motskofságát gyíilpli ? *s fzemellyét 
Vafíag tréfáknak tárgyúl nem akarja ki-tennú. 

Ott-honn-is nagy Örom-zúgás megy végbe, midőn jő 
Már hegyiről Bromius, mert tó-pifzkolva, mezítláb* 
Szinte derék tzomhig fektíirŐiízkÖdve, fzaladnak 
A" Ficzkók a5 terhet-hozó fzekeréknek elej'kbe *, 
Vígsággal vifzik a' fzőllot kádgyokra:. hegyekbe 
Ugrándoznak: az öfzve^romoí; 's már íme, pirofshab 
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Árad lábok alatta Szükség itt iűntseh edényre I 
A* marok itt b korsó: inég-koftoitátnak előre 
A5 kedves fcedvek: fok mütt az ajakra i kebelbe $ 
*S fzinte pokoF móögyáfa ki-iiyíitt gégére* Íé gördül* 

Vetés* - • -
<%á* Magnak még - váÍtQ&taidfdro% Ái Plánfdkntá *£$* 

mái ellen* valö gyűlölségekrolé 

x Ezt ináffzórrá; inidőnn Egekénn a* víg Nap azónbaiiil 
Indítván lovait, ragyogó súgárit éréfzri; 
Míg á' Víz-öntÖ vedrét ki iiém öntya nyakiixíkbá} 
Válogatott ízem aíá kéf^ítsd^él-főídídd: isiriég 
Szántáshoz fogván : dé ílé járjon álábbra „tsöröfzíyád $ 
Hogy tüdn* illik kelletiiiéí mélyebbre %é kulidon 
A' ínag: idő teÜk* á* míglen foid-fzmfe feí-üthét f 

Főidet égyeiigeffeii. boíronád, Vmórzfejyá gofcöiiggyitf 
Ám de midomi felefébb éísök liúllótták az égből, 
Nyomd-meg ekéd* fzarvát- és vefs mélyebbre barázdát^ 
\ftíellyénri a* nedvnek fzabádos íe-foíyáfa íéhéíFen; 
Hogy rítt tótsú tsekély gyökerét ki üe mofífc vetésnek* 
Á* fietett maggal kárt vall a' gazda gyakorta $ 
ÁJ késobbre-vetett íem válik kedvire r íeg-jobb 
JLé.zen az (a" iiiellyét ízáíázbád hatatod adott vált) u 

Bggy éfztendos ízein: de ha súllyos* *s néki- kémény ült á 

Drága) Mag-is nedvesb lieíyekentí éí vefzti Uivattyát, 
Ófzl Vegyes gabonát kéli rőthadtt földbe lég-elsőbbe 

Vetni,, hbgya* Báránynak eíőbb zőldűílyön; az Átgú 
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Szikkadtt dombot óhajt* a' tifztább Biíza vifzontag 
Zsíros batárt, Éf hártiiatitól-ázott mag ha fzálland , 
Földbe, fzabad levegőre magát fel-ütendi Cet ve. 

Hány mérőt kivan ez, amaz, 's más harmadik hóld-föld? 

Nemde mi-vóltokb<5l, 's erejekből éfzre vehetni ? " 
Mert a1 mit bé nem vefz az éhes, befogad a' jól-
Trágyázott, 's meg-nyúgott fold« ÍÓt a** ki felesbenti 
Szánt-vet-is; a' földnek más-más létére tekéntvén, 
Már tágíttya kezét, már máfutt öfzve-fzorítíya ; 
És többel, mintfem mcg-adand, nem terheli földét; 
'$ az táblába Köleft, vagy Rosnokat hint el, az honnan 
Btiza-kalongyákat terhes fzekerekkel el-hordott. 
Mert valamint más dolgokból a' Műfa ki-fogváa 
Bennünk' ált'-vifz Apollónak letzkéjire; 's tágítfi 
Gondunkonn: meg-váitoztatván a1 mag-is , annál 
Termefztobb a' föld; mert mindenféle palánta „ 
Nem fzí-fel minden nedvet; 's tápláltatik itten 
Eggy vetemény,az holott más,fogyván nedve,ki-fonnyad* 

Bz titkos fzeretet, 's gyűlölség, mellyel az eggyik 
F i máfikhoz hatol, vagy boíFzonkodva kerüli. 
És így Rőzía körűi fzeret a' Fok-hagyma, Fügénél 
Kelni pedig Ruta; mert más zsírt, és nedveket húz ez> 
Máft amaz a' ípldből; 's ekképp' nem lópja-meg eggy-máft* 
Ellenben fzomfzád Bürköt meg-51 a* Ruta: fzintúgy 
Rozmarin-is lankadni fzolrott Maglóin*' füvétől; 
Mert azon ételből nem akar vendéget^is enni: 
Nem mi* méreg|fel nyomoríttya*meg a* füvet a" fiu 



Nyóltzadik Könyv. 195 

Vígabban kelnek mindég efsonek utánna 
Minden-féle magok: de ha kéfik-is ollykoraz égennt 
A* felhő , 's ki-nem önti magát az afzályos batárra; 
Ntm kell aggódnod; tsak vefs-bé fzáraz ugart-is* 
A ' tabló Madarak, ps feketéllő hangya-féreg majd, 
A ' gyengén le-tfináltt mag' el-hordásárá rohanni 
Fognak ugyan; de tsekélykir ez; meg-öregbedik, hogyhi 
ViVbe-merültt, vagy lágyba-rekedtt földekbe vetődik 
A' késő fzem, 9s már első ki-keléfekor hervad 
A* gyermek vetemény, vagy ÖvedzÖ jégbe fzorúland* 

Kéfz lévén az ugar, láfs ízibe Gazda Tetéshez ; 
Mert a' mit boronád a' fzáraz rögbe takargat, 
Eggy kis nedvek utánn meg-kezd fenyvedni; meg-indúl; 
És zöld főre fakad; melly a* puha földet hegyével 
Fel-túrván, ott áll3 's védelmezi téli hidegtől 
Még gyengébb gyökerét; míg lágy fzél, r'ája lehelvén, 
Fel-vegye ; majd /zárát gyarapíttsa, fejekre fegéllye; 
5S ofztán a* tolvaj Madarak' rabláfaik ellen 
A' fiatal gabonát környül*sántzollya kaláffzaU 

Orvosion magok* 

Hogyha magot valamelly nedvei bé-hinteni tetífeik, 
És sürgetni hamar-ki kelését orvos itallal: 
Mefterséget adok, mellyet tett próba javaltat* 
A* mikoron minap hőltt éhség oflromlana fzámos 
Várafokat; 's inkább kéfzhez kedvellene nyúlni', 
É$ abból táplálni magát kiki f miat-fem ugarba 



196 jf Parafztl Majorságról 

Vetni magot, 's okofan -valamit gondolni jövendő 
Efztendőre : fogam magamat, *s több niühtlyet ottam 
Fel járék, mellyben hadi'fzükségehre-menendo 
Por kéfzíjl. Szék-sót kerék itt; 's adtak azonnal 
Árnyék-fzékekbol fem fzégyenlettem azonban 
Jól meg-zsírofodott nedvet ki-merítteni, *s benne 
A' tsak imént említtett sót olvafztani; 's illy-képp', 
A* fel-puffadozoct. magot orvoslattal itatni. 
Intem a' fzántót azutánn: hogy előbbi fzokásít 
E ' magban m köveffe, hanem jól eggybe-fzorítván . 
Markát, a' mit elébb eggy hóidba vetett vala, moftan 
Ofztani inerné-feí bi'zváft négy annyira magvát, 
jól-lehet 6, vállát vonván, dörmögne magábann , 
Azt vélvén, hogy bŐv aratáft a' ritka vetésből 
Nem várhatni; fzavam' tsak ugyan meg téfzi, habozván 
Kéttséges féie.mébenn. A' ritka magokkalj 

Bé-vet azért nagy ugart; 's íra3 nem leve tsalfa reményemé 
Úgy el-bokrofodák, olly fok fzárakra lövellett 
Eggy-eggy mag, 's a* föld úgy meg vala rakva kaláfzal 
Minden helyemi, hogy emez tsak el-hűjne, 's tsudalva 

tsudálna, 
Mit nem gondol áz elme, midőn'nagy terhek alá jut® " 

Ökr'it el-óldozván, mikor el-végzetté vetésit 
A' Szántó, fánylo lemezét nyugodni le-téfzi; 
Hogy nagy ízükében lévén a' fzéna , viríttson 
Télre maginc az i^ar, '5 Kebelét pázsintaak ereffzs* 
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Vetés-utári fák VdgattmK Sxollük MetfzettneK Fák 
ültettetnek* A9 Varasba Gabona 9 és Bor hordatik* 

Míg földed' te pihenni hagyod* nyújt tiéked-is a* fold 
Meg-pihenéft; de fzabad nemléfzen henyélknéd ottlionn: 
Támadgy-nieg vén erdőköt , mikor a' koros embert 
A'leveli t-vefzto fzollő rettenti halállal; 
A ' venyíkét pedig akkor keli le-nietélni, midőn még 
Lágy az idő; ne-talán' vad Izél, ésjdurva fagyainak 
A* tsak elébb febesültt tokét mérgekkel el-öllyék. 

FÍkot-is Ofz' eleinn ültefs: termefzteni makkból 
Ekkor kell l igetet; vagy tágasb helyre ki-rakni 
Szilt/ vagy Kortvély-fát vájott gödrökbe temetni* 
Akkor kell az Oiaj-fát-is plántálni5 midonfímég 
Éjtfzakról Boreds el nem kezdette tsatáját. 

A ' t e l e jáfzolnál az Ökör fe henyéllyen azonban, • 
*S a' maga jármáról le ne fzokjék , fzéltibe lótván , 
A ' zöldes gyepekenn: hanem hord^yon el-adtii-vald bort, 
'S búzát a' várasba , midőn még függnek az égenn 
A ' felhők > 's menetelt adnak fzekereknek, az utak. 

A* Majoros fzert tefx a' téli fxükséges dolgokra* 

A ' Major e' közbenn efsöt, 's havakat meg-előzvén, 
Sík mezein mély árkokat ás ; 's a' mellyik igára 
Hafztalanabb, Ökrét a' Vágó-fzékre kifzánnya;'! 
Jól-tartván, míglen teftit el-fogja kövérség: 
Vén Birkákat, el-ád; Fűz-fáknak gallyait i r tya f 

Mellyekből eledelt nyújtand Ketskéknek, Ihoknaka 
N 3 • • 
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És valamint, mikoron fene Marsnak tábora tsergo 
Fegyverrel közelítt, 's rettentve dörögnek az ágyuk;" 
A9 Varrnak Feje bé-rántván á* sárga Mezőknek 
Kínttseit, a' Váras' fala köz'tt le-rakattya $' ne-tán az 
Éhségtől le ny omattatván, fel-adásra. fzorúlly on 
Népével: fzint'-iígy mikor a* Tél durva fzelekkel 
Kezd fütyölni, 's havas pelyhhel bé-vonnya határnak 
Egybe-tsatoltt hátát; nem tart a' lomha hidegtől, 
*S hőnak alatta nyögő főidtől a' Gazda; van őrlött 
Kéíz gabonája: van Ökreinek fzénája kazalyban; 
Van Fűz gallya, vagyon bőséges otsúja Juhának^ 
Tűzre-valója vagyon; van végbe-vivő ínive, mellyre 
JTéP idejénn a* túz-helynél nógattya Tselédét 

A* Majorosné eleséget fztrcz. 

„Afztala* dolgábann a* frifs Gazd' affzony-is el-járt: 
Mert kofarakra fzedett affzú fzőllőköt: azon képp' 
Lágyítcott méztől-hízott Birs-alma gyümoltsöt: 
Fel-főzött lafsú tüz mellett muftot: Olaj-fa' 
Zöldes ajándékát idején bé-rakta: fazékra-
Vert minden bé-s(5zattat: van fajttya; 's kerekded 
Sok Répája; vagyon bővönn Almája Jetéve* 
Nintsen fzüke bafas Tökaek; nints Gefztenye héjjá; 
'S már hézlaltt több Rétze, 's kövér Lúd olvadoz, é$ ófz 
Önn* maga zsírjában,r's le-fedett fazakakba tevődik, 
Sóval előbb bé-hintettvén: amaz afztali főbbik 
Dífz: Kolbáfz, fs Difznó fcft-is, Sódérivaí eggyütt 



Nyóltzadik Könyv. *99 

Függ már á* fzennyes falakom*; ált*-járja fokáig 
A* hő fúft; hogy egéffz Télnek végéig eUliván , 
A* kikelet7 puhaságát-is meg-gyözve vifellyék* 

Tik . 
E* vagyonok köz'tt a5 mord fzél-zügásra nem hajtnak 

A" Majoros Gazdák.* ys a' Tél éhségre fzorítván 
Máfokat, Ők t a' mit Nyáron gyűjtettek, eméfztik ; 
'S bort adván kis ebédgyekhez, vígságos tdokot 
Élnek zsűpfedeles a 's rövid hajlékjoknak alatta, 
Bár a'Terméfzet fzomoni gyáfzt végyen-k ott-kinn* 

Mert a' fzíne-le-mentt főid hőba temettetik; a* tét9 

A ' tsípős Tél' mérge miatt, 's a5" kertek el-eftek 
Ékjektől; deres erdőköt tfikorogva meg-indítt 
Pufztíttó Boreásy és tríinekutáhna le-rázta 
A* fáknak ki-sütött levelit 5 tsúfollya fagy-önto 
Szájával kopafzúltt fejeket, -'s keferítti süvóltvétr* 

Ott-honn úí kiki zárva; kivüi a' tőidet el-hagyt^k 
A* mivelok; fzózat nélkül lappangnak az erdonn 
A* Madarak; későnn ébred, más mefze-határon 
Járván, a* JSTap-is; és "mikoron kelÍ5 bé-fedi halVány 
Artzáját fzürkültt felhővel; 's j.állehet ollykor 
Tifztábbán ragyog-is; fzemeit mí& réfzre tsavatrván % 

A* földtől hamar undorodik, *s rövid áttyaki-telvéii* 
Egyfzeriben tsuda-hirtelenul „el-enyéfzik előliünk. 
Könny vez az ég'-, lotsbann heyeréfzmek minden hátitok; 
Fáladoz a' vetemény posványnak alatta .• tsak sggy lant* 
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Bggy ar tzát yifel a' bús fold ; nagy berkeket el-nyom • 
Fák'? rs hazak' tetejít görbítti nagy hó-teiierv a'-íőld' 
Színe ki nem tetfzvén, gyakrann el-téved az utas, 
És a1 mély hóban le-merül vak odóba fzakadván; 
Vagy vélvén, hogy térre kapott,ólly vízre megy, a' melly 
Komladozó jéggel van meg-köftetve fagyoktól. 

Az Hó #' földet kövéritti* 

Bár únnyáíf hegyek a' terhet, 9s Őfz bértzek óhajtsák 
A' késő Notiis' olvsfztó lélekzetit, hízik 
Hó-zsírtól a5 gyenge vetés, 's a? mennyive! hoffzab 
Hóba rekedt, $nnál felefebhen fejti kaláff&it. 

Vagy mivel as fiatal vetemény meg-mentetik a' Tél* 
Mérgétől az havak* lepelével; vagy pedig ennek 

, Terhe miatt ki-felé nem tudván jóni, le-feegzi 
Mélyebben gyökerét az határnak Ölébe; 9$ magához 
Jioségesb eledelt fzíván, farjazva tenyéfzik; 
3S majd a' lengedező Zefirus fiívalmi lehelvén 9 

Ar levegő' tág öble felé több fzálra fzököllifc. 
Vagy mivel a' feles hó fok sót hoz az égi kebelből, 

Mellyel Qú olvadván a' Jenge fzelekre) xneg-hízott 
Főidbe vegyítt, '& iiyerfebb erejét elvégre kiUfőzi 
Trágya gyanánt; 9s azután réft fzaggat rajta, hogy a" nedv. 
A* ki-fefeltt erekenn- mélyebb gyökerekre le-fqilyan, 
É§ az egéíps yeteméuyt fzabadonn mtozze forogván® 

( Téli pamfzt Munkákn ' 
M% a- Vár&fl Nép ^ ^ ^ é n z.árva hidegeiig 
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Kályha korul melegítti magát, ízzadgyon fazonbanti 
Külső dolgaibanh az ugar* mivelŐje; ha fzápoly. 
A' fagytól le-kötött földnek kebelébe nem hatna;' 
El nem tilt az líideg meg-véntiitt Tölgynek az erdőn 
Lábáról le-verésétol; nem gátol hegyeknek 
KÖ-fzirtos gyomrát tsákánnyaí mélyre ki vágni; 
A' fejtett köveket fzekerenu haza-hordani, 's a* rét* 
Hátán terjedező bokrot ki-metélni tövéből. 
A' korban fzíjos Fűz, 's más erdolní-való fa 
Főidre terűi a' fejfzéktől; a9 törzsokot, és fák* 
Fél-róó'tt karjaikat vonnyák nyúlt nyakkal az Ökrök; 
És a' jég tsufzamós láboknak alatta ropogván, 
Orrokból melegült t párát gőzölnek; utánnok 
Megy ftiftös Béres karikás Oftorral: hidegtől 
Ötzi nyakát fzíir-kankóval; változva kerítti 
Rántzos fzájához kezeit, 's melegítti lehelve; 
'izzad az harmattól tzondrája , bajúílza; meg-Őfziil, 
Zuzmata bé-lepvén , borzadtt haja; 's mellyet alig tutS 
Ejteni, refzketvén, fogaköz'tt, már meg nem ijefzti 
A ' fzekerébe-fogott Tulkot rekedett fzava többé, 

A* Birkás-is az ak'Iyáhan nyájára tenkéntget; 
5S meg~fzánván hoffzabb unalmait annak, há tifztán 
Fénylik Tér idejénn a' Nap, meg-erefzti sövénnyét? 

Hogy Birkája vero-fényes domboknak eredvén, 
HŐ-le-temette füvét lábbal fürkéffze; 's ne ríjjon 
Rétrt wégint^ mikoron haza-jött, már éfzre vehetvén, 

N s • 
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Hogy még j 'gbe-fzorültt az határnak keb'le; 's hogy ott 
kinn 

A'fanyarú hideget nehezen fem győzi vifelni; 

Házi munkák efsos idobenn. 

A* Major, hogyha felesb eí>Ő nem erefzti Mezőre-
; ©tt-h0im vagy tökét hafogat; vagy,igákat, ekéket 
*S tésiákat farag; és tompúltt ásőkra, kapákra 
Új élt v o n , 's kéfz fegyvereit ki-keletre le-rakja« 

Eftvéli Munkdh 
Éjjeleken fem henyéli, hanem álmát félbe.fzafcafztván 

Vitlác fog, 's kofarat fonogat; vagy gyenge fzironybdl 
Roftélyt fzö, vagy hegyez fzőllő-tőkére palánkot 
Sőt nem fzégyenlik még Férfjak-is ülni guzfalyhoz % 

É s vaftag lenből orsót perdítteni.- bá tor , 
Dolgaikat nézvén, tréfáilyon véllek Ilonka,. 
Kein győzvén ki-nevetni magát,hogy a£ aflzonyi fegyver 

Férjfiak' oldalain villog; 9s azt mondgya: hogy a már* 
fA* dolog így lévén, a' barmokhoz fog ezentdl 

Látni, Vkafzát forgatni vifzonc a' Férjfiak hellyett* 

Nyárra-mkffiidá jég. 

Megnyújt e vad idő , Majoros, más dolgot elődbe; 
Egybefagyott a' v íz i fzabadon jár a' kotü rajta. * 
És a* vas-talpú kerekek fel-tordelik há t i t , 
S^edgy je^et h á t , azt tág~cblü vermekbe rekeíztv&. 
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Hogy vele víg poharad' melegét el-verjed idővel; 
És valamint nyárban téfz Télre gyümŐUsöt: azonképp* 
A' Tér vadságát nyárnak tsemegéjire fordítsd; 
Hogy mikor a' forró Nap fzomjúságod hcyítti," 
Izét a' melegebb víznek jobbíttsa hideg víz. 

Hogy pedig állandó Munkádat, láffad: előbbfzör 
Tsátsos helyet válaffz, mellyről futamodva le-fzáll az 
EfsŐ-víz; ne talán ha .magát bé-rágja , jegedre 
Olvadozáft hozzon: mélyen kell ásni: korösleg 
Kő báftyákat emelni; napot ki-rekefzteni bolttal; 
*S meg-rakván főiddel tetejöt, 's éjtfzakra-tekéntŐ 
Réfzét; a' likat ajtóval lefedezni; de hagyni 
Eggy ajtót nem léfzen elég: tégy hármat-is izmos 
TŐlgy-fából; hogy reggel «zen mélységbe le-menvén 
yágni vizes ko-fzirtot, heves Nofus abba puhíttó , 

JSzárnnyaival valamelly réfen le ne fzállyon utánnad. 
Meg-tévén ezeket; mikor a' Tél fagyba tsatollya 

A? főidet, 5s le-kötöá víz-hátakat éjtfzaki fzéllel; 
Nyújtsd folyamokra,tavokra kezed'; kelly fejfze'nyelére; 
A* vaftóí-verőtett kriftály darabokra repedgyen; 
Fofztafsék-meg az hab lepelétúl; Y partra fekvőnván 
A ' lebegő jeget horgokkal, terheld-meg az arrs-
Vitt fzekeret; Js ez atzélzott vfa1 töredékeit ott-kinn 
A' küfzöbön rontsold-meg apró hó-módra; meg' üjra 
Benn*is ezent tselékkedd, kogy jobbann Öfzve-ragadgyo^ 

. A1 töredék,'« kővé fordállyon az éjtfzaki fzeltöL 
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Hogyha, fzelíd lévén a' Tél, nem tudna jegelni >\ 
.Hempelygefs kinn bfzve havat, *s fzáílitts-le verembe 
Mind addig vervén lábbal, vagy tser-fa fulyokkal, 
A ' míg egybe nem áll a' réfz réfzekkel atzél-ként. 

Tifzta vizet kútból jó volna , merítteni; Vázzal 
Hintezvén, a' bel levegőt fel-nypnim belőlle; 
Mert ez ha benn reked, a' töredék jég' vékony odőja 
.Köz'tt a* nyári fzelek' ziígáfikat -hallani fogja * 
?S vermed'eldarálván j majd társul véfzi hevitto 
Aufzt€rt9 's olvafztáít tévén , végtére, büfzíttő 
Árnyékszék' módgyára, belőll meg-dogleli vermed V 

A" kik Téi' idejénn haza gyüjtitek a' jeget; eztfzép-
Tifzta vizek' folyománnyaiból fzedgyétek: havhóra 
Szert tefztek, mentt légyen ez-is, 'sfzúz,téli morfoktól',. 
Hogy tiidn'iilik azon jeget annakutántia magának 
Efetergárral üveg-poharakká véile tseléded 7 

Mellekben hevesűltt italát ólthaffá Liém, > 
"S a borral jég-tséfzék-is meg-ivódgyanak feggyütt. 

Ttli munkák a% hidtgebh tartomány okbam. 
Téridejénii a' főld-miyelők illy dobokat Űznek; 

?S hát te miket téfíz, dds Arvernia? nálad arattyák 
A*gtbonát nyár'fogyta felé, >s a' sárga kalongyát ' 
Bé-rántván nyújtott feekerenn a' tsiSrbe , midőn már • 
Más rendbéli vetés közeliit: a' téli fagyoktól 
Öfzve-vonattatíván »' földnek keble, ki-tséplik 
A' magot i ekfzóiják ; fzérotő! zsákra meríttik- , ' 
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Verve Diót le,-kopitsoinak tajtéki kövekkel: 
Azt apróra törik, 's nyirkos fajtóba fzorítváüj 
Forró vízzel olajt tsepegetnek edényre belőlle* 

Olaj-Szüret tC mtlegebb helyekenn* 

A* melly nemzetiség, kegyefebb tájakra kerülvén, 
Purva telet nem lát; olaját terrnefztheti fáiin~is, 
Mint kellyen vele bármi, (mivel nem verhet hidegtől 
E* réfzen lakozó-helyet)'azt ne a vitatom £ ám de 

- A*, melegebb- Orfzágokbaa fem menti magát mag 

(Az Olaj-finak vefzae az igen Kemény Tél miatt 
1709-dtá: efzurtd.} 

Sok vefzedelmektol az Olaj-fa- Panaffzaít önti 
Vánier itt; 's minek írom ezen törvényeket^ ágy moadf 

Néktek, főld-mivelok, az Olajról ? nintsen ezeknek 
v Már hafznpk. Jaj, földünknek fzép kíntts'i, reménnyi ! 

Iftennek leg-fobb adomámryai, boldog olaj-fák, 
A* míg életetek tartott! mi vefzéyre jutottak . 
Ép~zŐld lombjaitok ? mi halálba merúltenek atinyi 
Efztendöt feVyuKhaladó, *s agg korra tekéntvén, 
Tifzteletes tözsökjeitek? nielly gyáfzba borultak. 
A' minap olly gyönyörű-képi! , 's árnyékos határínk! 
Állnak ugyan még lábaihoKn a' kedves olaj-fák'i 
Oh, de komor fzínben ! 's tsak azért, hogy nojjon utáfiok 
fájdalmunk! állnak, valamint a' foldbs le-£zegz®tt 
Hóltt-teftek: -meg-váltt héjjátói törzsöke; nints ék 
Pnfzta fejétoJ emelítti kopafz nagy karjait égre; 
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Karjait, a' mellyek többé nem nyernek azÉgből, 
Irgalmat! kegyefen nem nézi mezőnket az ég már! ,'. 

Hally a-meg ezt, 's fzavaím'kétts 'gbe ne vegye jövendő; 
'$ méglkéso maradékunk:is; Ybal forsra fzorúlváa 
Mi vefzedelmünkből bal forsát nyögni tanHlyaV . 

' Ünnepi nap vala, melyen fzenr, és régi fzokás-kéüt* 
A* Született Kríftus' böltsőjét tifztelik, hajtván 
Térdeket a* Koronás Fejek, és mint illik, arannyal/ 
Mirhával, 's jói-illatozó tömjénnel imádgyák* 
A' fzenteltt oltárok előtt le-borúlva, midőn mi 
Áldozatot téfzünk, Iftennek drága fzUlöttét, 
A5 fzúz emlővel tápláltt kis Gyermeket híván, 
( És ne-talán rofízáí) éjtfzakról íme reánk üt 
Jég*, 's havakat-fzóró Boreds, és hírtelen égre 
'S főidre fagyot tfikorogva ki-hí» Dederegni keményen. 
Kezd a' nép: majd tsak»nem egéfiz, fzál-fákot hozat-bé 
A7 tűz hdyre: le-tefz munkát; bé-zárja fzoroiran 
Házba magát; tíizhöz fzaladoz: rakogattyá magára 
A ' fürtös bundát; még-is majd el-veíz hidegtől, 
A* vetemény gabonák ki-sütodtek, hevernek az éppen 
Kové-váltt fioldönn : a9 Tölgy a' rengeteg erdőn 
Széllyes arafzra haíkdt; 's a* melly még ennek^elptté 
Érzéketlen volt, az atzél-kó-fzirtis az hóbann 
Által-ütci fagyláft 'érzett: Boredsiiük haragját 
A ' mély örvénybenn érzették a' Vizek: ekkot 
A1 nyargalva-menő, 's alcadékos gátot el-háriyrf 
Nagy Rodan'-is, bő parttyai feöss'tt ^életlen* el-álli; 
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És le-kotöztettvén., még addig tolle nem ismértt 
Jég-híddal, terheltt fzekeret meg-fzenvede hátán* . 
Baccfiuft-is meg-győzte hideg boltokra keríttett 
Mély pintzék közepett .* bárddal vagdaltatik a' bor; 
És fzájbann el-nem foly, hanem fogak őrölik azt megfr 

A' Madarak fesn bírtak ezen vefzedelmes hideggel 1 
A* fzárnnyok le-fagyott; a' fél-hóltt gyáva Galambok 
Szállásért fzomorúnn efedeznekt

 9s étel- italról 
Nem lévén fzorgalmatofok, 's ijedelmet el-hagyván f 

A" túz-helyre verik magokat. Ser gélnek utánnok 
A' Fogoly-, és Húros-madarak; '$ rabságra kerülvén^ 
A' törvény' fel-bontásán keferegnek. Elő-jÖ 
A* fene vadságot le-vető fok Farkas: az erdő* 
Hültt kebelé^ fel-adott fzkrvas, fzágódik az űtfzánn % 
A' vadak emberrel közös hajlékokba fzorúlnak; 
Még fem győzhették magok' oltalmazni hidegtúl: 
A* Juhnak gyapjú; fzor a* Ketskétiek; az izmos 
Ökröknek, 's Lónak bőr nem tuda hajtani hafznotV 

Barmok az akiokban, vadak el-döglöttek az erdőntu 
Tétova fzágúldó madarak meg-fagytak; az ember t 

A5 ki ki-vonta magát házából, ?s űtr*a vetette, 
Hogy kíntset fzaporíttson, el-kólt; vagy lába rövid lett/ 
Mert jobb mód, az hideg-vettet gyógyxttani, níntsen f 

Mint-fem azon tagját, mellyet fagy ronta, le-vágni. 
/"£• buta Télfolyváft négy húzomos hétig imígy volt. 
Félbe-Czakadt a' kalmárság; a' munka határonn; 

• A* ;t5rvény-látás otthonig és fzent Iffife; mert bort 

http://fgagwuj.il.*
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E* napokon lehetetleü volt bé~venni, Tsudálnotn 
Nints mit, hogy a' föentséges italtsupá jégbtí fzorúla; 
Mert3 ha ki-gozölgő kútb<5l markába vizet vett « 
BggyVálameily jámbor; mikor ázt fzájíhoz emelné-
Mái fagy volt;' vagy fel vetvén levegőbe > leg-ottan 
jégbe-rekédt oda-fely *s kopogott V ' földre le-hűlíváiv 

Nagy későre még*olvad úz hó : döiöngéiiek a* fzíik 
ÁrkökbcJl ki-tsHpott folyamok, 's jég4ialmokat hordnák, 
Úfz az üvég^fzigét * és> a* mint megyén, hidakat él-font $ 
Tép, fzaggat, ragadoz inindent: áz hajókba tsafádik; 
Borzafzt Kormáiiyoft, Tsáklyáft; és rajtok- erőt vefz* .; 

Meg-fzütiik á' Vad Tél; *s iiem iévérr a' mit éméfízéö 
Már többé; zúgó Boréás* feíiéségé le-rómbóltt 
Földünkről kí-lövelfi inagát s bé-fcyafgaí ütániia , 
'S lágy fzeleit ferkenti Notüs f'*s nyitt házat határral. 
Aiii de miként ^ mikor a* komor éj véget Vet flz h; f tznak , 
áS másí reggelre mezőt fzínel sugár iyal a' Nap 9 
Nem tudván romláfa felől, paripára felugrik 
A' Vezető; vérbeiín-áfzó térségeket el-jáf•} 
És a* fel-kontzoltt féregét., *s aa halomba lé^vágott 
Férjfiakát visgállyá> kiket taeg-íelni öagyon fel: 
Színt' úgy félt küfzöbénn k* búsúltt Gazda ki-léjjtu^ 
*S Sfzve-romoltt mezejét i fzŐÜŐjit, kerreití%és aV 
Rongyos Olaj-fáknak tetejét iíieg-járni .ízemével 

Meily bűvölt j iiielly íffzonyodás! a' gyenge Éavaíznafe 
Vége .közelgetvén jj mikor1 inkább éfzre-vehetni- ^" 
Volt a' rettenetes nagy kárt; mikoron fem (hatánöli 
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Nem fzulnék füvöket, fem az erdőn Tőigy-fa nem húzna 
ZÖlá ernyőt; fem Olaj*fa kies lombokra fakadni, 
Sem Szollő tevelet, fem más fa virágokat hozni 
Már többé nem tndna; 's minő fzínt vettek határok * 
Ollyant vennének fzanafzátt a' bánatos attzák. 
Még mit kéíiek ezen fzomorú tőkékre rohanni? 
Már az Olaj-fákot, mellyekbetm ennekelotte 
fíafznos örom'tök volt vagdaJlyátok ki tövöíiŐL 

Szolid - bomlitids. 
Hogyha verŐ-fényesb helyeken még áll'nak ugyan~t£ak 

A ' Szőllok; ha vagyon még élet bennek ; BZ eggyik 
Tokéról vonogafs venyikét a' többi karókhoz, 
Főiddel bé-fedvéfi- kis magzattyának az annya 
ÖUDt' töviről eledéit nyiijtand, 's fel-fogja nevelei 
Eggy efztendeig azt , újdoo terméiivel eggyütL 
-*Tál-esvén ez' időnn; azon hajtáft mesd-le 3 de félig 
Tsakt '$ ne tovább ; hogy már önön gyökerére tanúllyoa 
Ételinek keresésében .* más őfzre kenilvén, 
Vond-el az annyának kebeléből, 's főidbe temeíH-bé-

TéF fogytán tétendo munkák* 
A' Télnek leg-vége felé , mikor öfzve-tsatolváo 

A ' Népnek fokasága magát, Mennek, ígyekzik 
Bő síráfial, imádsággal, meg-uyend kegyelmétp 

*S ízíve* kefervében teíitét zabolára fzoríttya : 
Int az ide > hogy bé*fogván , ugarolni ki«ballagj , 

O 
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ííyittam menny SzŐllot, 's azt bé-fonogatni sövényei; 
Vagy sárból alatson falat állítgatni körül'ne, 
•S a' gyÖngyöt-rontó Ketskéket el-hajtani tnefize. 
,E korban megyén a' Köles-is jó-tágas ugarba, 
Metty a'FŐld-mivelŐk' leg fóbb élelme.- de Lentsét, 
Hitványabba; vifzont Kendert zsírof^bafedefs-bí. 
Vetni Tfitser-borsót e' tájban volna tanátfos, 
És" Babot: e* tájban jó léfzen az Árpa-vetés-is : 
Gyermek-fát-is igen' jó lefiz ált'-tenni gödőrbe. 

Rajta tehát, Msjorok , mert vár a' munka : nem enged 
A' már Mln ; nsgyon-fieto Terméfzet henyélléíi; 
Földdeitek* forgafsátok, vefsétek; az éiő — 
Fáknak heába-való galiy'it' nyírjétek: az ifjú 
Ágat rr.indgyáráft bizonyos törvényre fzorítván. 
Mert a* Negyven-nsp , mellyet fel-izentel az Égnek 
A' köz jámborság, 's a' lel k ismeret, hstáinak 
Meg-mivelésétől el-nem fog-fenkit-is. Akkor, • 
Pártot-üto teftünk' fanyarú böjtökre izoríttyuk : 
Légyen ez-is lafcolástoknak nagy réfze, vifelni 
Terhes mnnkákát, 's eledelt izzadva kerei'ni. 

Súfviti Ünnepelt. 
Ám de midőn az Örom-fzerzŐ Húsvéti napoknak 

Sátoros innepe bé-fordúl; az Egeknek emelvén 
Elmétek' fzemeit, fzukség e" földi motsokból 
HSeg-tifztúliii.- fzegériy lelkünk olly hofízas időből, 
Ah! leg-alább e' kisded réizt fzsntellye majának. 
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Mint el-nyom veteményt a' gyom' fokasága; mi~.képg£ja 
Meg fzoktak nyírtt Körtvéiy-fát tsúfiTtani rdttíl-
Nőtt veíTzők; valamint gántsot fog tenni parafzti 
Efzközberm a' több heverés: úgy kelnek azon roffk 
Magból a* vétkek, mellyet tilos alma' nyelése 
Ólta belénk. Ha vagyon józanság bennetek; hogyha 
Még valamelly érzékenység ;' el-tS.rleni tsordúltt 
Könyvel azon vétkét, meilyért Ken' Fija' vére 
Ontódott, ne balaiFzátok ! poklokra ne fzánnynk 
Az' lelket, meilyért, hogy Menrjy-orfzágba vezetné , 
Kínos halált fzenved't3 éltünknek Adója, Kerefet-fág, 

E'„,napokonn a' Főld-mivelÖ munkájit elhagyván, 
.'S meg fzünvén más gondgyaitól, visgáilya*meg otthon® 
Lelkének nyavalyás voltát; síraíTa-meg imnyí 
El-kö vetett undokságit; *s mind, a'mikgt érés 
Lelkénn, a* Pap előtt fzép - tifztán vallyíi * ki , ?s tegye® 
Jobbálása felöl fbgadáft; 's ha megenged m IÍÍGB' 

Helytartója; ki*tifztúlván, járüllypn m áldott 
Afztalhoz, 9* a' drága Kenyér' ízinének riattg 
El-fedezett Kriftuft vfeadv* fpgadgya magához / 
*S jól meg-fontolván, méltatlanság* mlbsim Isti 
Réfzes; mély hálát adgypn, ?s jgbb/ffs^ipgg értét, 
E' Vendégségben pedig tá nap* yólüg teg illóbb 
Járnia, mellyen -»' meg-foiiMt törvénybe9 parpntspitg 
Áldozat hely'tt tmign fzent T^Öét áldozm-msg éfe$ 
Míg-váltónte a* yég'.Yftttorífí, 83 hglfflra |n#npndvén:l 

O » 
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"A* Várasba } hová más apróbb dolgok-is ollykor 
Bé-fzóllítnak, igen jó leffz benéznetek ekkor 
Magzatitok veletek lévén; az nem, zörög Hintók9 

Gyültt fokaságátől-• de pozsog táméntalan a!3 's fő 
Férjfi-, ** Fejér-nép' fer'geitől: a' fzámta!an égő 
Gyertyáktól - ragyogó nagy Templomok anyi fok embert 
Nem győznek bé-venni. Be nagy dítséretet adna 
A* pórság illy fzent 's buzgó Varasnak, ha benne 
Többfzör egéfsz efztendőhen néni járna, tsak ekkor! 

Más nap' Kriftusnak fzomorún gyáfzollya halálát: 
A r ízínét-le-veTett Bggy - ház nem zengedez ; a' fzent 
Oltár áldozatot nem lát; nints gyertya; világgal 
Nem vídítt fzemeket; sőt faíveket el-fog ijefztve 
A* nagy homály, és tsendefség; mikor a* Pap, előre* 
Fordulván a' gyáfz-bé-vontta Kerefzttel, imillyén 
ígék^köz'ttfzóllítt-meg.-ihol vagyon, aa kinek érttimk 
Ártatlan fzent vére ki-fo!yt; ihol^ a' ki le-mofta 
Búnös lelkünknek fertelmes motskait: e' fa » 
Mellyenn hajdan halál lakozott, moft élet' adója: 
Térdetek horgadgyon, fejetek görbüllyön az áldott 
Fának előtte, kiről függött váltsága Világnak. 
Ezt mondván ^ a* néki-vetett fzonyegre le-téfzi • 
Első hajt térdet, 's buzgó tsókokkal imádgya. 
Érkezik a* le-borúltt népnek fokasága} 's le»fae^2®tt 
Lábait, és kezeit; kép^vaítól oldala' mélyr«-
Bé-fzaladott febit; artzáját, áztattya ki-tso»diiltt 
Könyveivel, 5s vádolly a magát, hogy kiméi tették 
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E' gyilkofságot •• de vifzont ígéri, ,hogy inkább 
Kéfzebb léfzen ezernyi halált fzenvedni, 's ezer kínt, 
Mint-fem az Iftennek fzayait meg-vetni, *s ezen nagy 
Irgalmafságárt rofTzat-tselekedve fizetni. 

Tartsátok meg ezen fogadáft, *s illy nagyra-betsűllött 
Lelketeken ne heverjen már foha femmi gonofzság* 
Nintsen ezen faldönn hoflzas maradáftok; az Égben 
Vár a' nyugodalom .• féketűltt kezetekbe királyi 
Páltzákat fogtok; 's kiket itt moft terhel az inség.* 
Kínts , 's bőség meg-vígafztal , mikor ezt az sgyagbéi * 
Kéfzültt hajlékot fel-váltándgyátok az ÉggeL 

Mert Kriöus fel-támadván, a* mellyet Örökre 
Bé-fzegezett vala nagy vétkünk, már tágra ki-nyittya 
Meny' kapnjít; a* mély poklot ki»faboltya , *$ magához 
Foglalván az Atyák' féregét, az Egekbe fel-indúL 
Minket-is e' boldog lelkek' fzámába ki-fzóllítt 
E ' rövid élet utánn: ízentul folytaflbk azonbanm -
Pállya-futáfunkat; teherünk* örvendve vifellyük; 
Fenn-tartván a' drága reményt* ím' ájra ki-nyílnak 
Tág mezeink; mivelő karokat kívánnak: henyéüő 
Fegyver'itek' fzedgyétek-elé , hálákra fakadván 
A' kegyes Iften előtt, ki naponként fzüntelen* önti 
Béves ajándékit, 's vígafztal határi gyümőltffel; 
Gonddal elegy munkát adván kezeinkbe; miveUiogy 
Foglalatofságok nélkül él'tünk'-ís el«únnók» 

o 3 
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PARASZTI MAJORSÁGRÓL 
K I L E N T Z E D I K K Ö N Y V . 

P A R É &. 

A* Kertbéli Virágokról már könyveket írtak 
Sok jelefebb Költők: haggy nékem fzóllani, Miksám $ 

Póri Majorsághoz tartván, kertbéli ParéjróL 

A' Kertnek Helyheztciéfe: 

A' ki derék kertet kíván kéfzítteni., mellyben 
Kedve gyonyÖrködgyék, ,'s több-féle hafzonra taláilyon; 
Házával fzomfzédos helyét fogjon-fel.- holott ép 
A' levegő-; könnyű, "s elegendő zsíros - is a* fold. 
A' meddőséget felesebb trágyával el*üzhet'd; 
Hogyha pedig gonofz a'levegő, gyógy/ttani nínt& rt̂ tSd* 
A* vetemény-ágyatská körül víz járjon alá '$ fel; 
Dombnak alatta Paréjt Bomís' fiívalma ki nem sut , 
Tsak ki Jegyen fekvése? meleg dél-farkra terülve. 
Földed iirefs Jegyen s*' fáktól(; a* gyenga Paréjnak, 
Tsak Kertéfz* árnyéka nem árt; vefzedelmet okoz más* 

A' lábról Je-fzedett gabonát valamsntire meffzebb 
Keli nyomtatni j ne-hogy gazt, polyvát, bé-vigyen a' fzél 9 
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És fzanafzétt fzórván , riittságba keverje Parajodé 
A* közelebb-álló, 's rút pofványságra-menŐ víz 
Gőzölög; a' veteményt fzörnyen meg-rontya hevített! 
Sepreiből-eredett fok férgeket ellene küldvén* 

Viz. 'Kút. -
Hogyha folyó megyén arra-felé, ?s azon helybe fze« 

retvén, . 
Több ágakra fel-ofztya magát, 's a* kertet egéíTzenti 
El-sétállya; kezed1 fogd-fel, '& háláld-meg az Égnek 
Illy nagy aiándékát; ha pediglen kerted' ölében 
Nem mozdiil fel alá valamélly patakotska, ?s kívülről 
Sem lehet abba belé fzállíttani: hogy vize légyen, 
A ' főidnek kebelét mélyebbre kereűe-ki vaflal 
A* Kertéfz, 's kutat kérekíttsen 3 gazdag erekre 
Érvén .* könnyű leíTz nedvét ki-merítteni s tsak két 
Öfzvért eggy-máshoz kaptsoltt kerekekbe fogaffon. 

És hogy az Ásókban a'.roffz gőz kárt ne fzerezzen; 
Égjenek a* zsíros métsek, munkájikat íizvéri. 
Félytsék életeket, mikoronn a' lángot el-óltya 
Hirtelen a* fűladtt gozölgés .• fákkal az oldal 
Fel-légyen támafztva koriil, több áltaí-erefztett • 
Riidaktól ki-nyomattatvin; ne-hogy Öfzve f2akadgyoiss 

És eleven telitek* véletlen sírba temeffe. 
A* Kűt-áfőknak fzámot kell tartani hoffzas 
Száraz időre .• midonn a' földet zápor el-Önti , 
Minden helyek könyveznek hamilT nedvekkel, ha tartós 

O 4 
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A' vize, *s a'Kutya-tfiliagzat ki - nem őltya ; ne múlasá 
A* már fenn-maradcí kutat ki-falazni; hbgy ar fold 
Rágattván a* nedvektől, eggy-másra ne dőUyöu. 

A* Kertnél kerittéfe. 

lü.endŐbb mi legyen r ko-fallal övedzeni kertet 
Vagy kézzel-fonatott-,, vagy tán eleven fa^fövénnyel? 
Itéld-meg te magad .- meg-gátol barmokat, és orv 
Embert a' fonatos veíTzo; de nem áll az hidegnek 
Ellene/ >$ bő gyökerével igen fojt gyenge palántát. 
Ellenbenn hafznofb a' fal; mert annyi helyet nem 
Foglal-ei; a' kisded veteményt meg-védi hidegtől; 
*S a* mi nagyobb.- kis költséggel fok idokig-ia el-tartr„ 

£ veteményes ágyainak helyhezietéfek, 
RámyuUvétthk fátfkáhkal, Szagos füvekkel» 

és virágokkal. . 

Tiíl-esvén ezekenn fel kell a* kerteket ásni, 
?S ofztán a' főidet gyakor öfvényekre metélni; 
Hogy folyományt vigyen a'Kertéfz, ágakra fel'ofztváe 
Minden-féle barázdákon, 'i bal-, ?* jobbra, közelről-
Érendő vetemény - ágyat ki-mivellyen ; el-ktson 
Roflz füveket, 's neheziíltt lábbal veteményre ne-Mgjoa, 

A' ki nagyobb helységekben vágy tartani kertet; 
Meg-njírett Körtvély-fákot rakogáíTon az útnak 
Széllyire, >s ülteflen nagy rendre virágokat ottan, 
Hogy Pár-hagyma, >s Retek , mindgyárt fzem' elej'be 

ffle-tüfiyön. 
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A' fzépnél te nagyobbra betsüld miadenkor az hafznoft; 
És a* fzűkre ki-fzeltt öfveny* karimájira téltűi 
Itt Árt'tsóka, 5s amott Balzsam-fű, 's Rozmarin üliyon. 
Nyirkos partnak örül a' Tsombor, Zsállya, Kakuk-fu, 
5S Petrezselyem, mclly ékíttett Görög homlokot hajdan* 

Ám de virágoktól nem kell irtóznod azonbann : 
Kertedből azokat ki-ne tiltsd, a' mellyek hafzonra 
Kelnek, 's mellyekkel könnyen bánhatni; minemű, 
A feketéllő Mák, Violák, 1s ezek' affzonya, Rozsa ; 
Meliy ha ki-fő, mint égett-bor; nem vallya virági' 
Kárait, il?atozó nedvet tsepegéffel erefztvénv 
Sárg' Ibolyát, NártzifFuflal, tégy földbe, '$ Katánggal 
Liliomát, 's ünnep-napokon kofzorúkba kötözvénr 

Kédveskedgy nem-vett jófzággal az Égi féregnek, 
A* Mennyben-lakozók örömeit le-hajolnak az ember' 
Kis fzorgalmaihoz; 's az határnak az Iftenes élet 
Szint' ollyképp' hafznál, valamint a1 munka, 's az eíío. 

Két fzbmfzéd , Mopfzus, 's Koridon, mellettes határofi 
Jől'ki-mi^eltt kertet birnak vala# Vaskos erőbenn 
Bízván ez; 's amaz Iftenbeíí, eggy gonddal, egéfz nap9, 
És nem azon forffal mivelék a' földet: akár a' 
ZŐld piatzon jelenik-meg > akár ezt azt tefzi Mopfzus/ 
Kedve telik, 's leg kiffebben fints néki panaffza. 
Nem lábbalhat*elő Koridon; vefzttére hanyattlik; 
Élete párjával nem tnd. jőHakni kenyérből. 

Hőség volt, és innepinap: zöld hantra le-cí$l$ek 
Mind-kettenn árnyékos helyenn. ph! Mopfze, be boldog* 

' '• • . o ' s • 
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(így fzólial Köridőn) befzerentsés'vagy te! be kedveli 
T*ged' az Égi öem lát'd, eggyenlö-forma magokból 
Melly kűlömb vetemény indul ? á* Kerti dologban 
Forgottam magam-ís; jnis fem tud többet; efzesbeti 
Más fem nyúl hozzá, *s jobban nem itattya Paréjják 
Mopfzüs ezekreVvaló, Köridőn; de homályos előtted, 
És kevefenn értik, mint kell a* Szenteket Égből 
Hívni fegéttségül; nyújts kérelmekkel az Égbe 
Ártatlan kezeket munkádnak előtte, 's reménlhet'ds 

Hogy kertedre rövid nap ajatt vigadva tekériteffz. 
Enged az intésnek Koridon; > fzemléü gyümőlttsét 
Szó-fogadásának -* lankadtt veteménnye leg-ottan 
Lábra kap; a' kert nyíltt kebelét bő kíntsre fakafztya* 

Kerti veteményhez-való efzközöb. 

Tél9 idején, mikor úgy íintsen más munka; kapákat, 
Vas baronátj és két-éllel gyokerekre-menendő 
Ásót kell, 's más illy efzközt kéfzítteni. Kertéfz y 

A' korban tégy fzert veteményi magokra; Paréjnak 
Kűlömb féle nemét; és mindenikével hogyan 's mint 
Kellefsék .bíbelődni, ki keli tudakolni : mivelhogy 
.Nem minden fzeret eggy főidet; más erre, megint más 
Gond kell arra; *s ezent elsőbb' kell vetni, 's utóbb %zt> 

jf. Paréjnak tülömb-féle miveltetéfe. 

Nyári vero-fényt vár eggyik; más plánta hidegnek 
Örvend, és Eurus' morgáíira nem fokát hajtván 9 
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Mennem sértődött dífzét fenn-tartya tfifcorgó 
Télbenn-is; de hideg rög'alóli mis réfze Paréjnak 
Nem bíaik lafsu gyökeiéről hajtani, *s tokból 
Lajha tfirájit elébb ki-voníttatii * míg haza nem jő 
A' puha Fetske, '$ Zefir* langyos lehegéfe nem-hallik* 

A' tejefd)b vetemény , bar el-van-ís húzva gyökértől, 
Ollykor meg-fogonik más főidnek ölébe vitettvén. 
Van más 5 a' mellynek tetejét ha le-metfzed, el-hervad, 
És helyet hafztalanűl foglal. Más^s vagyon, a* melly 
Szüntelen' újra virítt, és Gazdájának igen bo 
Hafznokat hajt. Moít a' Kertéfz puha főidbe le-dugdós 
Gyenge Paréjt, levelit nem bántván; múÜmeg-herélvéts 
A' fiető haj fáit, hogy az alsóbb törzsöke bővebb 
Nedvefséget igyék, a' főidbe le-téfzi; *s palántát 
Eggy-általlyiban mindent fel-magzani nem tűr. 

Á' T%ékldnak külömbsége:x Saláták. - Tokok. 

A' neme külömb-féle; fejér, *s vér-fzínre píriílé, 
A' Tzéklának; amazt levelébenn, ezt pedig önnŐa 
Tefttében vefzik afztalaink; tedd ezt-is3 araazt-í$ 
Nemző főidbe, midonn a' gránát-alma ki-fejti 
Pártázott tetejét, *s már tntffze piríttya virágít* 

Gyenge Salátáink más, meg* más képre fzületnefc 
••« A z , melly öfzve-fonott fürttel tfiga-héjakat ábráz, 

Meg-fzenved nedves telet; a' más, fodros hajával 
Gombolyagot k«rekítt3 és fejre keményedik önként. 
Ez kikeletkor ered; de ki-gyŐz a* Római s nyárt>i&> 
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Vagyüak Markok-is, és Retkek; van réti , határi9- ' 
Nyúl*arnyék; van fejbe-ftitó Pár-hagyma ; van hofszé 
Nyakra ki-nőtt, *s meg' más nagy-hasa Tök. Kerti fedelem 
Tsúfzez; vagy farol le-felé futtattya gyümolmét; 
Mellynek megnyomván héjját a* Gyermekek, áztat 
Rája-tekertt zfinegekkel ezer formára tfigázzák * 
Már Nap* 's Hóid-képet, már nagy fzövevénybe fonódott 
Kígyókat rajzolnak hasán; már arra fel-ír ják 
Ön* neveket; *s fzeretik vele fel-netrekedni.* ki-vájván, 
Majd fzárnyúl vallókra kötik, '$ úfzásra. hevülvén, 
A* padmaly' vizeit nem-próbáltt karral hasíttyák* 
Fára felhág a* puifadtt Tok.- de te földre t?ezefd*Ie, 
*S a' gyepeken folytafd inait; mert fádnak az ágát 
Terhhével le-hasíttya. Vagyon még harmad' hafas Tök * 
Ez rövidebb, 's öblös-derekú: kéfzíttsd-ki palatzknak: 
Oldaladon függvén > fzolgálhat itallal az .Atomi* 

Spinátzoi* Kápofzták. 

Van két-féle Spinátz-is .* az hím, noftény ez; amamíak 
Magva hegyefs; maga víg-képü .* mord , sárga-fzabásii 
A' noftény, és mag nélkül terjefzci-ki gallyát 

A' Kápofztának melly nagy dítsérete légyen 
A' kertben, mit mondgyak, akár gomolyába tekerje 
Nagy levelit, púpozza fejét, 's a* terhnek alatta 
Nyögjön; akár, hóval vetekedvén, fzűllye virágit, 
Melly.faragott elefánt-tsonttal meg-víhat; akír fzég 
Gallyaival tsátsos Tzipros • fátskákat hazudván f 
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Bé-gombollya magát, 's tetejét hímezze fejéremi ? 
Máfok Tél' fcözepénn el-vefztvén díiFzek' hidegtől; 
Épségben marad 6," ?s Boreáfl a' többi fzelekkei . 
Tsiífolván, tz ürefs kertbenn orfzíglsni látfziíi* 

^4' Paréj.oknak Öfzi ultetéfek. 

A* Vetemény* neme fok lévén, as főidbe-vetés-te 
Más más holnapokat kéván.* niajd mindenik akkor 
Fog vettetni; midőn réfzt várhát az őfzi vizekből9 

És mikor a'kikelet lágyabb melegével elé-jo. 
Akkor az Efztendot azon-eggy fzíij íeíH; 's az Őfzkor«i 

; Nőtt violák magokat kikeletre menőknek alíttyák* 
Jó leíTz vetni magot, mikor a' föld téli hidegtől 

Meg-poshadt, vagy meg^főaodött nyári melegtől. 
Mind az',.mind ez*.erő gajakat morzsákra fel-ofzlatj. 
És meg-fojt gyomot; ámbátor vad fzélnek utánua 
Lágy kikeletre kegyesh. napokat fog látni palántád. 
•S ámbár zöld levelét a* Tél' vadsága ki-vefzti; 
A* földben le-takartt gyökerét nem tíltya tfirázni, 
És -azutánii melegebb napokon terméfre futamni. 

Rajta tehát, mikor Öfz' idején le-peregnek az égtél 
A* levelek, 's az hideg ízéinek fzárnyára kapattnak* 
Láfs'a' Kerted utánn: nyújts jő-hofízűra barázdát, 
*S ültesd-el Fok-hagymádat^ fok-féle, gerezdre 
Ofzlatvánj és Árt'tsókádat; közbe pediglen 
Vprhetiyeges Tzéklád'. ültefs Mentával-is akkor 
Sáfránya és Öraány-gyökerei 9 '* Málnával Eperjet^ 
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Színt* ekkorra Karó-, fs Moh-répa, Levendula, Torma, 
Gomba, Tíitser-borsó, Retek, Anis , 's orvos ízfdppal 
Mustár vetteísék; V melly kis, fzemre ; de végre 
Bokros karjaival, fa-gyanánt, fel-emelkedik hofízaiv 

Télnek előtte , Spinátz y magad-is zőldfégre fakadgy-fejv 
Törpe Saláta, ne fély magad-is ki-tfirázni gyökérből/ 
Téged* hideg-fzellők, *s tél ellen védni ganéjjal, 
Védiit' fogunk zsúppal. Sárkány-, és méhi füvetskét^ 
Tsáb-íret, Sóskát ,'* öntözz-ineg olajjal, etzéttei; 
És az idő ineg-langyúlván, földedbe temeíí-bé. 

jf Paréjnak alkalmatos bellyeL ,t . 

Hafznos tudni, minő veteményt nem fzenved aízályos^ 
Ésmiísodáít nyirkos föld:,hogy tudn'íliik ürefs hely 
A* kertben ne legyen febol. A' melly földnek az á)ly* 
Zsíraüan fövényét *ifel, az fog fzülni Salátát, 
'S hozni Tfitser-borsót; de Spinátz, Kápofzta, fokokra* 
Termő Hagyma, feles-nedvü fold* keb'linek örvend. 
Árnyékot izeret eggy; a' máft táplállya verő-fény; 
Fel-iut az hoflzú-Tök falakon nagy-meflze ki-nyújtott 
Agahal, 7s kei-fal mellett bölt-hátra hanyattlik 
A" 'SzóíiŐ , *s as napnak hevét levelével el-íizű 

Délre-tekéntŐ fal, mellyet bé nem von az árnyék$ 

Lcg-jobb helyt nyiájtand minden veteménynek, h$-ké« 
fzülct 

Dombotskán meleg ágyat emelfz , melly gyenge tavafzsft 
Ált'-íiltetiH*való plántát adogaflbn öléből; 
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Mpeí a' íel-vontt fal gerebet vet az éjtfzaki izélnek ^ 
~̂*S a' nap' viííza-fzokp sugári melengetik a7 fúr.. 

Millyen hafz ónnal jár , -veteményt alkalmas ugarba 
Helyhezretni3 sájat ízem/ látására, tsudálta 
Eggy Spanyol, a' ki ieg-elso vitt"-a* dálre-hanyattld 
Amerikába magot töllünk: mert emberi teüet 
Gyenge, 's derék - ízü Retkek nagy fifggal előztek; 
'S a'' meg-lett jó-fzái Indus, bír mennyit emelné 
Láb'újjára magát , tsak shg tm'a fzedni Faízulykát 
A ' fát-képző fzár' derekáról: függ vsla Szil-finn 
SzollŐ-fürt, melly férjfinak îs bajt adna: leg izmosb 
Váll eggj Dinnyének terhét eem győzte vifelni* 

Siettetett ParéJoL 

A' kertet, feles holnapokig ki-bevertéti>
 5s KertéfzL 

A' fanyara Tél: iagyba-rekedtt a' gyenge palánta.-
A' fölá vagy jégtol tsikorog, vagy zápor alatt nyög; 
JS meg-vetvén mi veiéit, nem eredhet femmi gyümŐltfre 
Már, ha-tsak a' Kertéfz nem adand titkon tüzet, és bS 
Trágyával nem fog Spárgát ferkentejii y '$ mellyet 
Hlyen idő-tájban tagad a' Terméfzet, hamarja 
Meg-foületésre npm faajt,5s fel-ferdülésre Salátát. 

Öntözésnek idejű 

A' mikoronn e"-tsendefedett a' durva fzeleknek 
Zügáfok, 's a' gyenge Paréjt már kezdi legyezni 
Játfzó fzárnyaival Zefirus; tilts nyers vizet attól 
A* Nap* íel-keietén % 's égről tengerba le meu'téiasa; 
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Nagy kárt fzillhet az illycn nedv a* gyenge Parajra. 
A* mikoron Titán az egek' közepére fel-hajtott, 
Akkor kell fzomjú főidet folyamattal itatni; 
Változván az idő 3 váitoztafsék-meg-az öntés : 
A' Naptól meg-hevükt fűnek vefzedelmet hoz a? víz 
Nyár' idejénn. Mikoron Féhus nyugttokra botsáttya 
Tílz-lehelő lovait; vagy az harmatos hajnal hafadván 9 

Óizdnból az egek' bértzére love'Jkedik ismég.-
Akkor kéne ttigás kereken le-fzalafztani vedret 
A ' mély kátba > vizet fel-vonni/s meg-öntöni plánta^ 

Tavafzi ieUntete d kertnek: 

A* mikor a* vetemény zöldes levelekre, Tavafokor, 
Kezd indálni, *s kegyes Zefirus* puha lelke lehelvén, 
Már a* Rózfa fakad; 's bé-lévén hintve virággal, 
A ' fák-is kies ágaikat meg-rakni levéllel 
Kívánnyak; tsupa bizodalom táplállya jövendő 
Bafznairól a* FÖld-inivelot. Kercéfznek azonbann 
Már erfzénnye telik: Baraboly , ' Majoránna, kerekded 
Turbolya zfengul; »' kertek íbk-réfzre -pirulnak. 
Illatos Eprekkel: vért fzemzik Tengeri fzöllő; 
Fejbe borul kápofzta : kiThajt űetáfíel Ökör-nyelv r 
A' követemi utat keres a' máízásra Kaporna; 
A" Keferű-Japu zöld levelit fiirgetve ki-íejti/ 
Hajló lombjaival fodorul a' jó-lzagat hintó 
Petrezfeiyem , *s Hagymák földet fel-tőrnek hegyekkel 
Éteknek le-fzedettetyéu, a' Sóska megint hajú 
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Itt a' Som-kóró kívánatos illatot hint ^ ott 
Kél a' P4le^ Kömény, Müftár, jóféle Retekkel; 
KélBifziók, fzagos ablakaink* eggy dífze; 's ki-terjedtt 
Ketske-fzakáil, és télre-vaió fok Répa, 's nagyvárrá 
Szép Árt'tsóka, *s ezernél több képekre ie-feöi 
A* dús afztalokat zöld almájával: 2Z ifjú 
Spárga, *s Tiitfer-:borsó jeles ízt ferkenrget az ínybefifí. 

(Az -hajdani mértéiktefségrul ) 

Néha-iiaponn tsak az iily eledel^ 's a' fái gyümőltsBt 
Ismerték Eleink; 's így lett, hogy tellyes .erővel 
Bírván mindenkor, fzáz efztendőt-is elhagytak. 
Értünket fokkal rövidebb környékbe fzoríttya 
Moft a' tobzódás; mivel a' konyhára mezőről, 
Erdőről, nem elég bé-jőni rakásra Vadaknak; 
A* tengerbe kelünk halakért fok ezernyi vefzély között .• 
Jsíem lehet av levegőn bátrann áit* kelni madárnak : 
Már neip győzi nyalánk torkofságunkat egéííz főid, 

Tavqfzi vetemény ezés^ 

Télnek nedveitől a* főid jó karba hozádváuV 
Hagy meddő gyomnak termefztésére ne ízánnya 
Nyers erejét • vettefsék-bé Kei^éízi kezektől v 
Petrezfelyem-, Ny ál-kék-, Atratzél-, *loriÍndra^ Pa<̂  

ízuly-, Bab-> f 

Tlhklya-Saláta^ kövér Portűo-, Magdólna^fwetske-
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Dinnye-, Kapor-, Ruta-, Skarlát-fii-:, *s Endívisw Komló-* 
Bors-íü-, zöld-Borsó-, *s vért-képző Tzékla-magokkaL 

Holdra ~vígyázás. 

Mit t i l t s o n / V k í v á í ^ tetfzifcr 

A' kevefet-látó Köz-nép > és Wka-ízakadva 
< Hóid-, 's tfillagzat-alá vettettnek lenni kiáltsa 

A ' főidet. Te napot válaffz munkarjli Vezérnek. 
Szemnek ha hiffz > egyedül á' Nap dajkállya palántád' ; 
A' Bolygó tűllag többet nem téfzen határnak 9 

Mint-fem az elmének, mellyel tündöklik az Ember. *) 

• • jf Vtteminyt rontyák á Vctlondolol y 
Egerek^ Hernyók > Hangyák. 

1 A' magot eUvetvén> kergefs-ki Vakondokat: ám n 
A* kertet fel-túrja, 's tövét -el-rágja Paréjnak, 
Hoffzú túrását ha-mikor fzemléled, orozva 
Lopd-meg, jórvaftag pokrótzot r'ája terítvén: 
A ' fold' fzíne körül ásván ? ve' tőrbe (mivel-hogy 
Romlását nem láttya) fejét bé-fzínli, '$ keiedbe 
lutván y fok kár-tételiért éhével adózik. 

A* Kertéfzek, Egér*, 's Madaratska' lopáfit előzni 
Kívánván, sűrűn, tüskékkel, bé^dik ágyok' , 

*) Ezen Ítéletnek a' JBoltfrtkeddk* felefebb Jxdma 
méltdnn illene mond. - / 
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>S minden kárt el-tíluuk imígy a' gyenge Paréjtól. 
Sebbel ugyan nem ront az Egér zfákmányra; de mSg-is 
A* főldbenn utat váj, 9s a' jövevényre reá tsap. 
A* vetemény mellett tégy néki tfalóka fogókat; 
>S hogy vefzttét ne halaffza , dió, fen fdggvehiteffe, 
A ' Tolvajt. Kapdofni mohó fzájával az álnok 
Ételhez fogván, tssk hamar tzeklébe kerűlend; 
>S rabfágán kezdvén törekedni, felejti diónak 
A* bélit: veti, hánnya magát, 's illantani kíván. 

Menttek: leírni Vakondoktól Tfuda-fával akarnak 
Némellyek / 's mérget kenvén Árt'tsóka-gyökérre , 
Hánynak Egérnek tőrt. Mikoronn a'Bolha, vagy undok 
Hernyó dúl veteményt; némellyek r'ája Pefzertze-
Nedveket öntöznek,^ tüzet hánynak azHangya-bolyokra; 
Hogy füfttel meg-ijefztettvén, és kínos halállal; 
A ' kerttől bátsút, vegyen a' féreg Hangya/sfzaladgyon 
Ofzve-takartt étkére, 9s> rakott tsűrére nem-hajtván. 

QA9 Gyólydróh) 

Nékünk a' kegyes Ég jobb efzköfzt rendele. Vendég 
Góllya Piréne-hegyénn minap által - kelt vala .* történt, 

/ H o g y mikor V ki-terültt térefi alatsonra repülne, 
A* nem-néki-vetett tzeklébe fzorúlna. Leg-ottan 
Tolla le-nyúettvén, a' Kertbe rekefztetik, hogy benn 
Ört állyon. Nem nyúlt ételhez , néUyet elej'be 
Tettek: hanem Rígyót látván ísúfzkáhú Paréj koz'it* 

. P fl 
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*S meg-kapván, éhes gyomrát azzal tőlté-meg; akánmjit 
Verdődnék, rs tekeregne, ki-nyúltt orrára peretz-ként. 
A' vetemény közepett hogy zsákmányt lellyen, az Efz-

• " • t r a ? > ' 
Fel-fürkéfz mindent, és a' kártékony Egértől 5 

*S más több férgektől a' gyenge Paréjokat Őrzit 
Sőt héjjok' meg-tördelvén, nyelegetni Tfigákat, 
Melljtket éfzre-vefz ó falakon máfzkálni y fem útáL 

Paréj - Miv élés* 
Illy vefzedelmektŐL nem elég meg*tnenteni Kertet: 

Ebredtt munka , gyakor mivel és kívántatik hozzá; 
Mert a' fold, melly Önként-is megy Tfipke bodorra 5 

Gyomra/sTövifre; ha több ideig fzenvedgyük heverni, 
Nem terem afztagókat; kebelét fzollŐre, Paréjra, 
Fel-nem nyittya tovább. Dolgunk nékünk-is hafonló 
Módonn fóly , kik hiú munkákat tellyes erővel 
tízünk y 's el-vajudunk más haftnosbakra gyakorta* 
A* ki gyalog fél mértt-főldet nem tudna barátija5 

Kedvéért el-menni talán ; az tsak-nem egéfsz napf 

Fut Vad utánn , 's terhet nagy kívánsága nem érez, 
A' Kertéfz, főidét, gyakorolván védgye gyomoktól 

'S a' fzomjú veteményt kínálni ne fzánnya folyapal.* 
Dinnj'éjére kiváltképpen vigyázzon, hogy áztat 
Bal levegő le ne-rontsa .• mivel fem gyenge korában 
Metfze-tenyéfzedvén, fem majd érelmét él-érvén., 
Meg nem elégli ferény gondod'; Munkára fizetnek 
Am az Egek > ys nag> .gondba kerül mind', a' mi hetit \6* 
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Dinnye* 
A* meg-tértt kikelet' melegét mikor újra köfzöntik 

A* tsevegő madarak: tejjel 5 vagy vízzel itatván 
Elsőbb' ja ' magokat trágyázott főidbe fíettesd. 
A* melíyről fütyöl Boreás, a' réfzre ganéjjal 
Öfzve-vegyítvén a* Kertéfz a' földet, erőtlen 
Dinnyéjére korul tőltéftáüíttfo^ •; 
A* levegői vifzontagság meg-ijefztiy ha méltán 
Tart, attól, ne-taián kikelet' derekára tfikorgó 
Tél üfsön; bé kell borogatnia tfútsos üveggel 9 

Míg fzelet élnem gypz, 's fzabadabb levegőreki4épni 
Nem kíván, '••& ázutánn el-hagy attni mezíttelen ott-kimu 
A ' nap' fúgárát az üveg bé-véfzi, 's ki-zárja 
A ' tsípő hideget: de ha fzirnyos tsuklya nem Őrzi , 
A9 zörgő jég-efsőnek ki nem állya tfapáíit. 

Eggy féfzekbe felesb magokat kell hinteni; mert ám 
Nem mind eggy-erejü. Már a* melly Dinnye magán lefíz 
Nemző foldébenn Örökös, bo nedve miatt ha 
Eggy fzárról mefízebbre-fzalad, tsípkedgye-le Kertéfz 
A* tetejét ollykor, de nagyon vigyázva; 's az első / 
Zfendüléft futamodni / s buján gyarapodni, ne haggya. 
A ' főidét azutánn jól meg-morzfollya, 's körülié 
A ' gonofzúl-tetmo füveket gyomlállya-ki tobol ; 
*S r'ája ne fetsfeendgyen fok nedvefséget; igen nagy 
Kárt, és néha halált-is fzűl a' rajta maradtt víz* 

* 3 
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Dinnyédnek gyökerét tiedvefség érheti, miglen 
Fel-puffadtt bafa domborodik; mert annak-utánna 
Hévségjől, *s fzomjúságtólvitetik-fel az árra. 
Száná-meg még-is;, ha meg4anfead> mikor a* Kutya-tüllag 
Égre ki-38, 's aíTzályságot környül-vifz hfctáronn. 
Árrá pedig vigyázz,' hogy bé-ne vehette magát fok 
Nedv DinnyédV héjjííba .• fzokás, téglát-isalája 
Vetni/ hogy a* napnak melegét bovíttse hevülvén, 
*S £ földnek r ofíz győzeit-is meflzebbre • ki-tiltsa. \ 

Biántzos bőre midőn fzínét sárgíttyá, 's feíelni 
Szárától a1 Dinnye, '$ nyakát fzabadíttani rólla 
Már kéfzül;tsak mesd-le leg-otc, hogy vefzni ne kezdgyen. 
Nyúlly ahoz r a ' mellyik nehezebb ; bőrére, keményebb; 
Sárga; 's derék borhoz, fzag-, 's ízre tekéntve^ hafonlá* 
ííints más gond az Uborka köríti: a' Tökre nem anyi 
Vigyázat vagyon .* ez nehezebb levegonn-is el-állbaU 

Itt a* többi Paréj y meily fzéltibe meg-terem* intéft -
Nem kíván, ha kövér a* fold / s jól meg vagyon öntve** 
Hogy ve temen yezhefs, a' mefterségre, 's időre 
Hajtani nem fzükséges -• elég fog lenni magának 
A ' föld 3's kis-fzorgalmad utánn meg nem fzegi kedved'* 

Saláta. Zeller. Éndima. Retek. Kaporna* 
TJitser - Borsó. Fok - hagyma. 

Még-is az Árt'tsókát/s Epret tiíztítsd meg-azonbaS ; 
A ' melly, snnya körül, sürün tsemetézík, el-húzván 
ÁpiU A* mellynek feje fog betset adni, Salátánsi 
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Hö-fzín léfzen, ha fold le-boríttya; 'a az Űri naĝ y áfztal 
A' Zellert nem ohajtya, ba-tsak nem tette fejirré 
A' Kertéfz annak levelit, mély főidbe le^dpgyln* 
Ily-képpen, le-temettve, fejér EndiVia léfzen, 
Gyengénh öfzve-kotoztettvén fzittyóval elöffzor. 
' A ' Retek is puha léfzen ha Í6s: víz öntetik allykot 

R ' á ; de keményebb leffz , ha mezíttelen háta ki-tetfzik 
A földből, vagy afzálysaggal régólta vefződött. 

Tarol vontt gallyból fzeret ültettetni Kaporna 
( Melly avatag falakon tsúfz, 's fel-íüggefzti magát ott) 
Jóllehet a* mikor on melegítto $apra ki-feslik 
Zöldes gyönggyé, feies-fzámú mag terheli tokjác 

A' Tfitfer, hogy földön t o v a / s erre, meg' arra 
ne fuffon ; 

Ágas póznákat kíván , melíyefebe ragadván 
Kattsaivál, fel-akafztya magát, mint annyi kezekkel 9 

Ötitvén zöld levelit, 's feftvén hö-fzínre virágtt* 
A' Fok-hagyma , ha láb gyakran nyomdoffa, betsesb leffz 

E ' boffzúsággal; mivel a' feje nagyra ki-terjed, 
A r mikoroií sárgul, 9s goíbűítt nyaka földre le-tsügged, 
Féfzkéböl fii-fefzítgetvén, kofzorákra kötozchfef; 
Majd azutánnmeg-tífztítváa, fzápollyal hamsd-fd 
A' földét, hogy rút fzaga párolfyon ki beFŐIÍe; 
Mert , a5 mint mondgyák, a* gyenge Paréjra vefzélyt hoz* 

Már el-meddölvén a* föld Fok-íiagyma-hozásbann » 
ÜíTe magát jó karba megint trágyával elöfszor> 

Hogy-fem az' áfó rra mennyen , 's bé-végjren ölébe 
* 4 
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Ű] magok it. Főképp' az nemz a' kerti dologban 
Nagy vígságot, hogy a' tóunkílít fold fzüntelen'önti 
Kínítsöit, és mivelojének bé-tolti reménnyét. 

Veteményes-lat* 

Es még is kezeinket ezen zfákmányra nem adgyuk; 
Iféfünk;látat Paréjokhöz : Puf^pángbs erefztvényt, 
Nem kertet mivelünk ; ezt Tok jó-féle füvektől 
Meg-fpfztyuk; 's tsak azén, h o ^ külső földi-virág ,fzép 
Színével íze-meink'.., orrunk* hízJallya ízagávaL 
Úgy de virág .nem tüd meg-előzni Paréjat .* az > a* melly 
Nap* gyönyörűm ki^virítt, tsak-nem meg-fonnyad azon 

nap*. { 

A9 melly Rózsa plráltt aj'kkal mofoJyog vala reggel # 

Vétke ik ékéből, és Öltözik efte tövisbe. 
El-tart holdas időkre Paréj; 's jő rendbe fzedettvéüj 
Á5 zöld Pufzpánggal, 's tornyos TzipruíTal el-érhet, 

• A* Kertéfzroh 

Nyár' melegét és Tél' hidegét mértékleni tudván 
A' Kertéfz , és a' terméfzetet arra fegítvén, 
Ho^y meg-fzíülyön hamar, *s az időt terméffel előzze* 
Melly?nn a' .tfagyfágos Urak' dús afztali kapnak.* 
Melly nagy kíntsre mehet J melly meilze-repítheti hírét! 
Óíftirol maradott kei tét melly édes örömmel, 
Melly rceg-eléged'tten forfsával, fogja mi vélni! 
bo jöveddme ítlöl foha nem kéttséges, akármint 
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Follyon az efztendÖ; vet gyújt mindenkor; egéfszeti 
Kedve telik pedig , hogyha ferény felesége , ' s dologra* 
Termett gyermeke van. Mint izmosb, áiía, kapállya 
A' kertet maga .* közbe-veízik magzattyai, nyúlván 
Ök-is munkához, valamint tsak győzhetik: eggy réfz 
ÁM, kapálni megy; a' más vifz gyom-/s galyra gereblyét; 
Más trágyát hint, más vizet önt a* gyenge Palántra* 

A ' felesége pedig kofarát meg-tolti Parajjal, 
S a' Várasba fiet; pénztől erfzénnye dagadván, 
Meg-f ordúl; munkáft étellel, *s Várafi hírrel 
Vígan tart. Az irigy gond nem fér alztala mellé/ . 
A ' környék-helyeket rettentő félelem itten 
Nem repes;' hartzoktól nints itt mit tartani; nints a* 
Lelkiismeretnek fzomorú vádiása; nem hallik 
Itt fem Harag, fem perlekedés, fem femmi kezeffég ; 
Dolga Porofzlőnak nints itt foha; 's hogyha Paréjbaa 
Gánts nem eűk, fzívhez nem fér a' fajdalom: az nap 
Leg - fzomorúbb, melly moftoha volt a' kerti Palánthöz, 

Örvoffal kevefet gondol, mindenkor egéfzség 
Bii ja kemény teftét: Nem könnyen dönthetik ágyba 
Durva fzelek, fem téli hideg, fem nyári nagy hévség: 
Tagjait a' görtsos köfzvény meg-nem köti: gyomra 
Ételtől terhet nem fzenved.- hidegbe nem ejti 
A \ nyavalyásabb Ofz ; puhaság vénségre fietve 
Nem juttattya, 's ido-nap előtt ki nem írja VilágbóL 

Orvosló füve mindég van .• van Ürömje, Rutája; 
Málvát '& álom-hozó Mákot neki meg terem a' kerti 

? 5 
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% a' minden füveket meg-előző munka fegétti-
Hogy le ne nyomja pedig mindenkori terhe, heted' nsp 
Játék-, és bor~ivás-köz'ít mtil-el; *s érdem helyett van 
Adni kevés nyugtot földnek, 's meg- fzünni kapától. 

Konyhát ütni ha kell 3 's Vendégeket hívni; Salátát* 
Árftsókátj és bort ingyen téfzen-fel ebédre; 
Afztal utánn Kertébe.megyén Vendégivei, és ott 
Mind kérdez máíl , mind maga fzőll a' Kerti dologhoz ; 
*S fejti miként betegül aV Plánta y ' s hozattatik helyre. 
Földe hibás lévén, vagy az allyát féreg etnéfztvén. 

A5 fűnek tehetős erejét magyarázza , fzoriíltt, vagy 
Meg-tágűltt has- , Vkét oldalt mind-egyre-vero keh-
'S mis nyavalyák-ellen, '$ kertében mutat ezekre4 

Orvosló fzert. Majd azutánn folytatni befzédét -
Mélyebb dolgokról kezdvén, nem győzi nevetni, 
Hogy rég' Ifteni kart nyert avPár-hagyma, Vereffel: d) 
És á' kertébenn Iftent ültetne magának f 

Oktalanul félvén kéz* alkotmánnyit az ember* 
S bé-hozván az el-ámíttó kÖItéfeket, hoffzan 
Fejtig miképpen b) kergeti még a' régi Likurgias* 

€) Egyiptomnak ezen bálványozó régi vakságát r Po-
gdny JuvenáF-is ki-neveti; Oh, úgy mondj üzeren-
tsés népek, mellyeknek fcerttyekbeim illy Ifiének 
teremnek. Sat. xv, 

2>) A* Szollo-tok a* K&pofztaktái $ ka mellettük vannak 
ültetve , minteggy d'ögleletesekt'ol y el * vonnyék mago* 
kats és jemmi té/zrol nem illetik. Cic* de* Nat« Depr, 
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Omlott könyveiből fzületett c) Kápofzta magától 
A* Venyikét, és mint futamik, vefszpjit el-húzván 
Tölle vifzont V SzŐUŐ-tÖ, vaíamintha Líkurgus 
Néki-dübÖdve megint fegyvert kofzörűlne reája, 

A' Méh-fűről-is> melly sárga*verese virággal 
Zöld pázíintotskán .mofolyog, miket emleget1? - Hajdan 
Ez méh volt , úgy mond, és Flóra' kezébe (mivelhogy 
Meg-nyomatott vala tolle, midőn fzedegetne virágot) 
Boffzúját töltvén mérges fulánlro: erefztett. 
És mint jára *? leg-ott meg - adá tettének az árrát : 
lm* két fzárnnya, fzagos fűvé; fok lába, gyökérré 
Változik; és már fű, mellynéi a' méhek előtt eggy . 
Sem kedvesb: ebből fzokták meg-rakni köpüjök*, 
lllattyát ennek kerefik nagy-meíTze ki-futván. 

A' Kertéfz meg fzokta ke uény igékkel, ha néki 
Kedve fzerént nem tett valamit, dorgálni Tselédét: 
Ellenbenn ha-mi jót lát benne, ditsíri; mivelhogy 
Kap, *s meg-Örúl még a' leg kiffebb pór-is az illyen 
Szép-fzavakon, 's dolgát fzivesbenn űzi tovább-is.. 

c) Likurgus, Rátz-Orfzág' Királlyá, a* Szaüi-toké-
iet egéfsz Örfzágában H - vágatta , látván, hogy tf 
Mdtzok mértékletlenűl élnek a9 borral* Azutánn dühofi* 
-jégre fakadván, maga lába* faárát el - metfzette > 

azt vélvén y hogy Szollo-tokét vagdal: mivel fájdalma 
miatt nagyon sírna az 0 könyvéből jfzüktettneh len* 
ni KMmtik s? Kápofztáu 
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Illykor ha fája korán fogná hallatni gyihnőltssát, 
Fel-fzedvén ezt Önn' kézivel, bé-hor4gya „• ha földre -
Dől a'Vfu; ha meg-horgad az ág a' terhnek alatta; 
A* főidről emelítti, 's leg-ott ágált vet alája: 
És más napra ki-fzab Munkát; az* idŐt-is háfzonra 
Fordítván*, a' melly tsendes pihenésre van adva. 

Boldog ibrs' nemei mellybe magát per-patvar, iiigyfégf 

Bé nem fúrja : tovább a' Kertnél nyúlni ki nem tud 
A* kívánat; egyéb••'Tolvajt nem látni Vadaknál. —. 
A ' jóság-fzeretö Szomfzédtol, jóllehet őrzőt 
Kertéhez nem adott, fota nem tud f&lni; nem áfitt 
Kíntsek ütánn; a* mit fzerzett munkájival j azzal 
Élv hagyván, ha ki-hívja'.'halál, a' kertet, az i£óls 

Vályagból _* kéfzűltt házatskát, munka-gyakorláft3 

*S Itteni félelmed jó magzattyáaak örökbe., 
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V ' Szollö leviben kedvét más lellye.* P6éta 
X \ - Lévén éti, mivelésébenn örvendek; akár nagy. 
Sorra ki-vájtt. árkokba magúi fektefsen az Ember 
Vefszoköt, 's gyaporán-fakadó gyöngyökbe borulni 
Szorgalmaztaftoiit gondos munkával; akár a* 
Fürtök alatt el bádgyadtt Szilt oldozza teberbŐl> 
'S tajtékkal-pozsogó muftot fzállíttsoti edényre. 

E ' mivben kalauzom leflz a' Római KŐltő ; 
El-menvén 6 nyomdokainn a' förtös hegyekre j 
Az'tokén 3 mellynek meg-fzedte gerezdéit, én vad 
SzŐUŐkÖt bengézni fogok, mellyekre nem ügyeit 

SzSUÖre - való tartomány. 

El-fzánván valalamelly darabot bé-vonni Liéus* 
Kedvéllett adománnyaival -7 visgáld-meg elébb is 5 

Míg hozzá kezdeífz ,* mi-nemü földet fzeret inkább 
A* Bor, '$ melly tfiUagzat alatt megyén híre nagyobbra; 
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Minden határ bo *s válogatott borral fog. itani, 
Tsak légyenjevegőjében fzükségei egéízség. 

A' melly Nép ki-vsgyon fagyosűltt éjtfzákra fzoríttva^ 
jBakJius* ajándékát, érette Heringeket hozván, 
Meg-kaphattya; vagy ábrázzon más-féle gyümőltsnék 
Sajtolt* nedveiből bor-italt: mert lefsz-e reménnyé, 
Hogy SzőlIŐ-nevelŐ hegyeket fzemléllyen azon vad 
Óldalokonn , az hol a* nap-enyéfzeti, 's éjtfzaki fzélnek 
Fúvalmit fzenvedni Fenyő fem győzi, 's az hónak 
Halmaival, mint-eggy nyűggel, terhelteik a' fold? 
így az* Nemzet-is, a' mellyet minduntalan éget 
A* forró nap, ha SzŐUőt kezd ültetni, nagyot vét 

E5 két út közepett a' merre Világnak az öble • 
Fellyebb domborodott a* dertzésb éjtfzaki réfzről; 
Szűk környékbe-tsatoltt derekas fold fzínli magát bé r . 
Mellyet fem nagy hideg nem nyom, fem fzüntelen hévség 
Nem süt: hanem Zefir, é&Boreás,fel-váltvaköfzöntnek, 
?S kellemesen lágyítt langyos melegével az efso. 
Itt ízállt-meg ,'s múlat Bromius kénnyére, 's továbbra 
Nem kéfzül birodalmának terjefzteni fzéllyit -

Széke vagyon több nép köz'tt-is Bacchusmk azonbaS; 
Hajdan, táborozó Görög-Orfzág, a' tüzes hartztói 
3S bortól eggyenlŐ nevet és dífzt fzerze má|ának^ 
Róma midőn fel-emelte fejét, '$ meg-alázta Világnak 
Népeit; egyfzersmind Bromiufl hozzá}* fzegodni 
Látta, *s ama* nevezett borral Kámpánia' bértzit 
Híreltetni: midőn Róraának-is e' nagy hataima* 
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Szárfnya fzegett, muftos fzekerét ált*-vitte Liéus 
A' fel-emeltt Havafonn, a' Frantífcok' hegyenek örülvén. 

Itt íem akadt-meg* hanem nagy-meflze ki- vitte gerez-
dit; 

9S fő-képpen Msgyar-Orfzágot kívánta íakáfál ; 
Efztergain^SomlyójBuda^ Szent-György, Réjtse,Bodd~ká; 
Soproiiy3Eger>Szikíiz<53Rezi3 Nefzmély,Új-heIy, Aranyas 
Lábatlan, Tomaj, és Badatson > Tzenk, Ménes' hegyével 
Hozzá hódtiltak. 'S hát Zemplén-Vármegye, róllaé 
Mit ízóllyak V dít&éretedet tollával 3 efzével, 
Nints> ki fel-érje; Borodnak egéfsz Európa tsudállya 
Jóságát j 's erejét; valamíg lefsz híre Tokajnak, 
>S több'" mértt-főldr« ki-vontt hegyinek, mind addig az 

híred 
Fenn-forgand. Tudn' illik Hazánk, valamint meg-előzott 
Minden Nemzeteket Márftól-vett karddal; azon-képp* 
Máíbk előtt meg-van BaMuflöl áldva- Tokajról 
Vánier hogy nem fzóll, Borait néni látta bizonnyal* 

Szoilort alkalmas hely. 

A' vkönnyíi-főldü, '& dél' abronttsára-haiiyattlő 
Hely, SzŐllore-való : roffz az mindenkór, az honaa» 
Moftoha kéz által tőből él-enyéfztek az erdők. 
E' motskoltt főidet Bromíus gyűlöli, *s belőlle 
Nem fzíván nedvet kénnyére, ki-hejrvad , esőden', 
És ízomorá; mivel &' M-metéltt töráföknek utáana 
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Él tóég a' fa-gyökér 5 's bofFzát-áll fzüntelen' ér'tte 
A1 le-verő kezeken; *s ámbár főid-fzínre ki nem j ő ; 
Benn még-is nagy erővel bir, 's el-meffze-terülvén $ 

A9 venyikéknek adandó zsírt végtére ki-fzívja« 
A" Szántó- főid, melly, az ekét régvolta vifetvén 
Sok gabonát nemzett, fizölio termésre jelesben 
Fog fzolgálni." mivel dús bűza-kalálTzi vaí eggyütt 
Sárga Ceres, 's fzőllŐ-fürtökkel képes lacchus 9 

Eggy-máshoz vonnak; nékünk afztalra fel-advái* 
Az kenyeret, poharat töltvén ez gyenge borából/ 

A* fzikkadtt hegy, heves borral kedveskedik; a'tér 
Bővel; azért rajtunk áll, torkig tölteni pintzét, 
Vagy kevefebb, de tüzesb hordókat rakni beléje, 

A ' függő partonn, inogó leffz Bakkus, ha fíirü 
Kis mesgyékkel az hegy nintsen bé-fzegve; hogy efső/ x 

Allya-felé futván, földét le ne vonnya magával..-.. 
Kűlombenn az alára-tsapott hegyek óldalit-űlő 
SzöllŐt a' forró napnak sugári ki-főzikt 

'S eggy ílirt annak hevét más fürttől meg nem irígylL 
Nagy Rodan' a* tengerbe febefs-futomodva rohanván 9 

llly hegyeket lát rendre /s köfzönt két párttya,vidékin. 

Három-féle d\ Szolloi 
Karótalán. Karós* Fdra«futá» 

A* SzŐUő-tŐkét három fzakafzokra vehettyük 
Ó neve- 's ábrázattya fzerént; leg előre tehetői 
Azt J a* melly, fürtökre, kitiiny; de hatalmas ? erőre j 
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És nyújtván fűrü karját nagy meífte, középenn 
Ön' maga tartya magát, nem ijedvén femmi fzelektőL 

Máfodik az, melly vék'nyannÖ,'s fellyebbre-botsátváis 
A ' venyikét, terhes furttyének alatta le~fekfzik, 
Hogyha palánk-mellé nintsen le-kötözve fzironnyaL 

Harmadik a' burkos Szil-fán hever, ennek erefztett 
Karjai köz'tt fzabadon futván; '$ levegőbe lövellvén 
Bátor hegyit, kedves fúilyal le-von ágat: ez' ofcbdl 
Régentenn a\ Költőknek nagy réfze, '& Görög nép, 
A* Széliét Oriás-nemből bírelte ízülöttnek. 

El-váltwzás* 

Jupiter a9 kígyó-lábú Teftvéreket ölvén, 
3S a* töllck-rakatott hegyeket menny-kővel az égből 
El-fzórván; a' Flegra-roezŐn zúdulva le-dole, 
Bé-lepvén két hóld-főldet, fzáa kézzel az hartzban 
Villongó Briaré .• vállánn őt Entzeíad égbe 
Tolyni fzepelkedvén , maga fem leve mentt az el-ejtŐ 
Menny-kŐtol, '$ az határt feketéltt vérével el-cnté, 

A ' Fold, magzatinak romlásán üíve neg-esvén9 

litenhéz buzgó kérelmét nyújtja, begy ismég, 
Fának képében, fijait kebelébe veheíle, 
Kik fel-ferkenvén, fzolgállyanak Emberi népnek f 

•S lábaik ő hozzá lévén le-kötözve, bolondul 
Eg ellen vak hadat ne viheífenek ennek*ütánna, 
Entöelad hirtelenül Szil-fává változik s ®ttm. 
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Fátskává fordál Briaré : rántzollya ki-bénmíltt 
Tagjait héj; valahány kézzel rántott vala gyilkos 
Fegyvert, annyi jövés ferked-ki belőlle vifzontag, 
Mellyel az házafodó Szilt mint-eggy kézzel ölelvén, 
A* földről emelítti magát, "s alkarjait hányván 
A'" SzŐlio , mofl-is fel igyVk'zik az Égbe; 's mivelhogy 
Orjás-vérből lelt, vér-könyveket öntöget; és, ha 
Már Mennybélieket meg-nem tud víni, le-fzállítt 
Lábairól Embert, efzelos poharával itatván.; 
A' mellyel tele volt az előtt maga, tsalfa reménnyel 
Meg-tóltvén fzívét, ' s a z Eget ki-nevetteti vélle. 
A* mikoron dörög a' komor Ég, és főidre lövöldöz; 
MoIHs az hordókban; a' meríy-kövi hangra remegvén , 
Szörnyen kezd zavarodni legott, és el-veti fzínét* 
llly nemből fcőltvén a' SzÖliŐ-toket eredni 
A' Görögök ; már azt fe tsudáld , hogy menyei magból 
Jöttöknek mondták magok'-isj ditsekedve, Világra. 

Melly Szollo terem kg jobb borié 
Eggy fajból-eredő SzőllŐ-tő fetn terem eggy bort* 

A z , mellének támafsza vagyon, több tsebreliet ígér, 
Hogyha közel vagyon a' földhöz; mert a* nap ezenrol 
Viflza-fzegett sugaraival minduntalan' érií '• 
A' Szil-fához adott SzŐUÖ pintzédbe íeles bort 
Küldöz ugyan /de nagyon tsípoft , mivel a' napot a' Szil, 
Árnyékot vetvén 9 közelebb nem tirelzti gerezdhez, 
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'S így a1 lévbe fzdídséget fzínletni, nem enged* 
Hogyha pedig már házasodás lett volna közöttök, 
El nem kell ofzlatni; mivel vefzedelrces az illyen 
Ujíttás; és más helyeken más módra tenyéfznek 
A' Szollök. Híres Burgundia* meíTze-vidékinn 
Ágasokon fel-emeltettnek, tudn'illik hogy a* fold* 
Nyirkofsága peuéfzt zfengültt fürtryökre ne hozzon. 
Még a' fák' tetejekrol feni tud fokfzor az iJíy fürt 
Látni hevefb napot a' le-nyomúltt Alíobrogyi völgyben. 

SzŐllö-tÖt az Olafz nemzet Szil-fára vezet-fel; 
?S arra teként, hogy t z , eggyenlő-kor? légyen amazzal? 
Mertha-táfán a' fái gyukér htlyet el-lep előlTor; 
A ' fiatal Tőnek nedvét eHop^a : 's vifzont ha 
A* SzŐJlö korosabb ; hölgyének meííze-futanilott 
Karjait, és le-nyomő teherét nem fzenvedi -Szil-fii. 
Hogyha talán ezt a' vénség mellőlle ki-vefzri, 
Ujabb házafsági a ne fogd : de karóval az özvegv ' 
SzŐUö-tőt vígafztaílyad, 's ágafsal, azontiíh 

Lugas* 
Há2nál-ís f^ép.a' SzőlIÖ, ha közel Vígyen hozzí# 

'S a' fal.kon tsínos móddal fel-alára-voncdik, 
IWindgyárt ifjantan vezetésre, 's igára tanulván* 
E' közben létzek tétetnek n^ki, *s az ág'i 
Még engedni-tudók lévén, hurkokba fogtídnak* 
A ' fából-iel-emtltt roíieljyba ragaiist^a n;agáí $ 
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G8rbe fikarctyaivalj's zöldellő hajnak erefztvén, 
Sátort von kies árnyékból erefzekre, 's faiakra. 
Sokfzor az értelmes Kertéfz még hajlani könnyebb 
Veffzőket boltokra vefzen , 's a' nyári melegnek 
Hévségém tágitt, a' nap* súgárit .^el-űzvén*' 

•Szöllü ~veffzo - vdlafztds. 

A' SzŐllőkot akár-millyen formára fzerefsed 
Venni, legyen gondod jó hegyre, 's palámra. Ha véteflz 
E ' yáiafztásbánn, aVkárt foha helyre nem hozhat'd. 
A ' vett SzŐllő-ton nem kell építtened; a' melly 
Külső földekről hozatott, meg fzokta Mivefnek 
Tsalni reménységét; mivel ilj boltsőre tanálni 
A* jövevény S-zŐilŐ nem tud, 's el-vefzti nagy hírét, 
A* mellyel ragyogott, honnyából mei'fze ki-kelvén. 

A* mikoron tekerítti nyakát, 's kezd venni pLúláíl 
A', zfengült Szőllő, végső sugarait húzván 
A* fieto napnak; Tőkét válaűz-ki magadnak, 
Melly fiirtosb, és fobb-ízü gyöngyökre fakad-kL 
Innen végy űlíetni-való veíTzőköt; hogy áztat 
Jtésobb9 el ne hibázd, gyengén csípkedgy-ki hegyéből 
Eggy kevefetí vagy-is írj a' toke-karéjra vereís fzínfc' 

Szollá -ültetés* 

Melly formája legyen, 's mint jobb ültetni ? mivelhogy 
Virgilius. boltsen rég' meg-magyarázta, ki*tennem 
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Nem fzükség: de mi módon kell a' gyenge palánttal 
B^nni, 's idővel több haíznot bé-venni belolie , 
Már itten nem mulatozott; *s tsak naggyait hozta 
A ' mivelésnek elo ; *s valamint az ige* jeles-híru 
Xép-feftŐ tsak az állásban tefzen ollykor elo jelt 
És helyheztésben; 's önn* munkájába fzorítváa 
Minden mefteri dífzt 9 a* többit más köẑ  etsetre 
Bízza; hafonlóképp', efze főbb dolgokra terülvén, 
Aprókat máfokra hagyott, hogy versbe kötözzék. 

&SoIfő mivelés* 

F á t , Mczs'm, gyarló kezemet fogd újrat ki-serdűl 
Már az hegyenn a' Szollő-tő , *s gallyakra tűrázik. 
FŐld-mivelok , tsak-rajta tehác- kapatsokra, 's kapákra 
Kellyetek, ésaz-e!o-fzületéft védgyétek, az han:ot 
Forgatván, 's a' kajfza gyökért jobb nedvre vezetvén. 

Több hajtást eggyütt fzabadon tápláilyanak elsa 
Efztendők ; ne-talán a' Szőllő-tŐke* reménnyé 
Eggy fzál-vefszőtől függjön 1 majd, harmadik ő£zŐ$. 
Túl-efvén, elevenségét kirjelehti: fzelídenn 

, Ritkítsd e' korban: nem győzhetik annyi tfirájik' 
A* gyökerek mindég elegendő nedvvel itatni. 

(A* palántának tdpldldfdról$ és nevekedéféroL} 

Melly okkal, melly törvénnyel mennyen-fel az ágra 
A* Nyirok P és vegyenek zöld üftökot á;ia«fel a* iák; 

QS 
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Sőt a* dajkáló főidnek melly markos hatalma 
Tudgyon ama' kisded magból ki-nevelni temérdek 
Törzsöket." itt az okát módom vagyon újra nyomozni *) 

A* tsak-imént fzületett hajtás* héjjának alatta 
Rejtve vagyon, valamint mondgyák, az egéfsz fa, 

parányi 
Képbe fzoríttva; 's ha jól fel tudná bontani mefter-
Kéz eztet, 's a* kis tsemetét fel-fejteni vékony 
Roftotskákra * leg-ott ágat, 's Szőllői gerezdet 
Látna, tsudilkozván, hártyákba boríttva; Ymi-képpV 
Benn-forgó vér a' gyermek-tagot élteti, 's nyújtya; 
Úgy veri lafíankéfit a* fák' gyökerébe magát bé 
A', főidnek nevelő leve , 's a' nap-fényre fel-ütvén, 
*S minden eret fzéllyel-fcttyán, közöl életet ágnak. 
Ám de midőn bé kezd az hideg fzél fzállani; fellyebb 
Nem kíván a' nedve&ég törekedni, virágra 
Nem dagad ; a' fa , rekedtt kebelét nem erefzti gyümőltsre; 
SŐt lankad ,-'s húllattya haját, '$ a' képtelen erdő 
Fofztotí törzfoknél egyebet nem tüntet élőnkbe* 
Mert a* lajha hideg kérgét mindenhol el-állván, 
A ' fák' ágai köz'tt fzabad ótat nem vehet »* nedv* 
Hogyha pedig felefebb i'zben forgattatik a9 főid ; 
A ' fűnek, 's fa' gyümőlttfeiuek fegedeltnet hoz akkor.; 

* ) Á* plánták' táplálásáról s ' / betegségeiről Idsi 

a" yiv K. 148 , és 152 lap. 
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Vagy mivel így meg-tágasodik ízűk öble kapától; 
Vagy morzsáltt ragi köz'tt több nedvre verődbetik a' fuj 
Vagy pedig a* napnak fénnyétői háta hevülvén, 
A* jól fel-töretett gyepnek mindenkor idővel 
Több eledelt von rofttyaihoz; főképp* ha le-húllott 
Zápor banyatt-fordúltt gajajit morzfolni találta. 

. Szcillo - metfzés. 
A ' Szöllő' miveloje tehát könyörögjön az Égnek 

Efsőért; földét forgafsa, keverje kapával; 
'S SzollŐjét mikoron meg-metfzi tavafzkor 3 igen jói 
Nézze-meg, hogy felefebb burkok ne maradgyanak a' Tőn, 

Á ' ki nevet keres a* borból, 's dicséretet; Hóidra 
Vefse gyakorta fzemitj 's dolgát ő vélle közollye, 
Hold1 kormányoz határi mivet, 's a* Póri Majorság 
Ö más-más ártzájától áll, vagy megy-elore. 
Az* Tő , melly buja gallyt, vagy meddő gyöngyöt 

hoz, akkor 
Jő metfzésre9 midőnn Fefce-nek fzarvva meg-űjál.' 
Hogyha fovány, nieg-herélését meg-töltte javallyaj 

A ' ki pedig nem akarja magát támafztani kétes, 
Hóidra,, 's hitelt inkább a' földnek ad, hogy-fem azofiak: 
A* rneddŐnn-heverÖ Szőllőt termefre fegéíti * 
Burkofodott venyikéji* hegyét fentt kéfsel el-ütvéu. 
lllyképpenn a' Tőke magát gallyaknak erefzti, 
És azokat mindeipréfzrŐi bé-vonnya gerezddel. 

Q 4 
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Eggyenlő-képpen terjeflze«ki nedveit a* Tő, 
'S fejtse fejét négy agg SzŐilő-veíFzöre , hogy ebből 
í jra botsáthafson minden kikeletre gerezdet, 

A* késnek, ne-falán valamelly febet ejtsen az ígofi> 
Vonnya-le rozdáját fén-kő : melly réfze közelb van 
A' nyélhez, *s élét egyeneft jártattya; belolről 
Kajtsos öbölre, hajoltt kafza-ként le-tsapódik, hogy 

•" eggyes -
Üti ráhtáffri'ineírejfi-íe jövéfeket, a* TŐnn 

, Mind eggy nyomdokokat tartván a* görbe tsapáfok. 
i t í r hajláft érvén, kajfzáltt onvmódra ki-rándú! 
Öble, ha fzükség lefl^kis helyen tifzíttáni hol-mit, 

aS odvas tőkéből redvet ki-vakarni: ki-döllyed 
Fejfze, magafs hátán, hogy tsapjon metfz ve; *s h a húzva 
Nem győzné, vaftag vefszőkot ütéflel el-írtson. 

Óldalafon legyen a' metfzés; mert, hogyha hanyatt fog 
Efeiy?nehéz nedvet bé-fzí; dértől-is hamar véfz. 

- , . , ... • * 

A* vágás a* bötkonek közepére |iem efvén 
A ' gyöngytől-is mefize; feles könyvekbe borúinak 
A* venyikék, 's új fürttyeik-ís meg-vefznek alattok. 

.A* Szőllő-veffzŐt, mikor az fellyebbre ftetvén 
Két kar köz'tt fzük torkot el-áll, fzáltíttéa-le kéfsd 
Aa Metfző .• 's ha-mi hajtás kelt a* Tőnek alatta/ 
Vofiya-le fzép-gyengén; ha-tsak azt nem akarja talántáí} * 

N Hogy le-borotválván tetejét, a' Tőke megintlea 
Újabb rajzatokat fzúllyön, '$ folytafsa gyömőlttsét, 
Ám de mivel forró naptól, vagy martzona dértől 
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Fonnyadván , nagy rendre ki-véfz; el-metfzeni jobb leflfc 
A' Tokét /s meg-védni, reá-hánytt főiddel , xz hajtáft. 
Majd venyikéketerefzt a* Tő ; bé-vonnya karóját, 
S hízott ágaiból gyaporán ki-botsátrya gerezdig 

Tőlgy-fa-karót változtatván a' Gazda Tavafzkor, 
Vagy pedig Őfz' közepén; áztat, fordíttsa-raeg, a* melly 
É p , 's Őfzínte- való; 9s a' melly inog, üfse- le jobban. 
Hogy pedig a' kötözés által fúladni ne kezdgyen 
A* Szollő; tefttét már itt urbollya-le, tnár o t t , 
És meg-tifztítván azt a* fok-féle tehertől; 
A' le-nyefett venyikét, falkán-ként, fzedgye nyalábba, 

SzollŐ - -kapálás* 

A' metfzés véghez-menvén, már annak előtte, 
Mint-fem az iSj gyöngyöt terhes veilzoje ki»dngja; 
Néki-megy a' munkás, 's földét meg-bortya kapával r 
A* légely, ruha, barna kenyér, árnyékot-hajíttó 
Nagy Tser-alatt hever: ott van az hív eb .- elől - megy 22 

éltesb, & . • " 
És rontsollya gaját a' földnek: utánna van hoflzú 
Renddel az öfzve-kevertt fokaság, 's érdekli nyomában* 
O , vezető, kormányt-tartó, munkára hevíttő*; 
'S néha meg' hátra-felé nézvén; meg-fzóllal, ha s^hot 
Gyom maradott, vagy fű nints fel-fordítva gyökésrek 
Munkáfit fzorgattya, midőn közelítget az efső, 
?S hogy bellyebbre vigyék fold*vágó fegyverek*, feti-

Q 5 , 
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A* dolog ég: kiki rajta vagyon .• kapa-fogra kerülvén 
A r ko 3 peng /s fzikrákat okád; fövény-halmok erednek, 
fS környűl - áfattván, tsupafzon látfzatnak Jacchus* 
Szárai/s a' forró napnak fdttetnek hevetők 

jErzfe t Verefs-, Fok-hagymával, 's Répával, azonban 
Megterhelve ki-jo, 's hoz Munkátoknak ebédet. 
Földre terűinek ezek tágas Szíl-fának alatta: 
Afztal helyett vagyon a' puha gyep ; tóköznek: alá 's fel 
Kézre megy a* Tsobolyóv fzájokhoz emelgetik eztet, 
Hátra-ízegett torkokra verefs tajtékjak öntvén. 
El-végzék-* fzóllíttya megint a' földbe le-f végzett 
Efzköz: talpon van kiki ralr, 9s a' mellyel italtól 
Vett, erejét a' jó SzŐUőre fel-ofztya; 's hogy adgyon 
Még fokkal jelefebb torokat, fenn-fzóval obaitya* 

j$ Szotto-fának léve* \ i 
BőSzpUŐ-hegyét eggy-némelly fel-fzántat ökörrel, 

Hogy kevefebb költsége legyen; 's az ekének titánná 
Hogyha-mi folt maradott, munkás megyén arra kapával* 
Ébredvén a' Toké, midőn ki-keletnek hevéből 
Kezd valamit kófiolni, leg-ott' könyveknek erefzti 
Meg-dagadott fzemeit, főidet tsepegéíivel áztat,; 
És éjjel-nappal pityereg. Szedgyétek edényre 
Főld-mivelök , e' siralmat: fzőllői nykokbann, 
Orvoslásra talál a' fzém, 's a' nyári melegtől 
Égett artza: fegétt azokon bé-vétele, kikre 
Kővé-váltt i vények ízörnyü fájdalmakat hoznak; 
A ' bora, iftellyet adand, ontődní garatra találván ' 
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Tiil elegetin3 ha-mi bajbavifzen; már meffze jövendőt 
Jósolván, fegedeímet nyújt könyvével előre: 
így eggy Toké febet tefzen , és febet orvofol ismét. 

Ambír gyenge .Zefir' legyezéfire nyíltt legyen a' fold; 
ViíTza-jÖvŐ meleget fzós Firmile zengjen-is ámbár; 
'S fel-ferkeritsen örömre fzemet vig fzíne Világnak; 
Én SzŐllom, te pi^yergéftol meg-fziimii ne kéfzűlly; 
Hoffzas könyveidet fzeméidtql meg ne tilalmazd; 
Kéttséges napnak ne fies ki-jelentem gyöngyöd*: 
Karjon ezen ditsőségenn a' vefztte-nenvérzo , 
Mandola , melly majd-majd Új-efztendonek utánaa, 
Mellyékből nem lát Örömet, fitogattya virágit. 
A ' KQS-ÍS ámbátor puha fzellotskéket arannyas 
Gyapjával ferkentgefsen, '$ jelit adgya Tavafznak; 
Még-is hitelt a' langyos idő ne találíyon előtted : 
Mert a' Tél fagyos éjtfzaknak ksr^'ra tolyattván, 
*S el-menetén bofszonkodván , tsikorogva megintlen 
Viffza-felé fordul ollykor : deret, és fagyot indíc-t f 

*S a' fiető főidnek kínttsére vefzélyeket árafzt. 

Mdfodik kapálás. 
A ' mikoronri a' Rák kezd orfzágolni, '« virágos* 

Pelyhhivel a' Szőllő-hegy-is illatot hinteni; fegyvert 
Markolly 5 Vintzellér, és vedd egyenefre kapával 
A* fel-törtt rögöt, a* ki-takartt gyökerekre vonítván 
Az' főidet, mellyet kapa, meg-nyittáskor > el-húzott* 
Hogy vártt efsőből a* TŐ réfzt venne, *s melegből. 
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Váftolás* 
A' sűrű zöldségre futott, de reményre nem-állő 

RajzatoMs le-metélni fzelíd njjokkal, igen jó .-
A' SzŐllököt e2en febzés élefzti, *s egéiFzenn 
A* maradott tsemetékre jutaad a* -fii levefség. 

Am de midőn fonnyafztani kezd a* fzáraz Orofzlányy 
A* fürtös levelet meg kell vádolnotok, a' méMy 
Réfzről ieg-rövidebb árnyékot tészen az Égtiek 
Leg felsőbb tetejét-visgáló Cynthius^ és hol 
Fel-kel tengerből hűs reggel arannyas hajival «: 
Nap-nyágottra feles levelek fzükségesek a* még 
Éretlen Szőllo* védelmibe; mert ha gerezdet 
Kömyül-vefz dellefti meleg, nagy réfze ki-fbniryad* 

- *S roilz-izü-, favanyó-borral fog végre fizstiü. 

Art a* fzŐMnek 
& Fagyy Jég-efso, Hernyói, Bangydk% Kets« 

#e>, NyúlaJ?t Vénség. 

A* vad fzél-is erősb hidegét még újra ki-hivái^ 
Jóllehet 2? fel-nőtt venyikék a' görbe kapáknak 
VefTenek-ís valamelly akadályt, míveléüt el-ánni 
Nera kell; sot az egéfíz efztendobéli vefzélytől 
Szükséges lefzen a* SzŐllot vigyázva meg-óvnL 

Sokfco>r igen tsípós a* Té l ; 's bePréfzre le-feállván 
A* fene fagy, Szőllóköt el-Öl. Sírásra heába* 
JITiauelíér, e bötsásd fzemeid*; tmts haízm fzna£-
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Jobb íefzeo orvosló feéfsel kergetned hibájit. 
Vágd-el az hókt-eleven Tokét; fel7 réfzit hafitsd-meg , 
fS termékeny venyikékkel ezen repedéseket <5ltsd-bé : 
Annyok-ként azokat mind fel-nevelendi; '& tfudálni 
Fogja nagyon ? majd nem fok ido-vártatva , tekéntvén , 
Hogy több gyönggyé vagyon, 's jobb-ízw borra menendő. 

A' jég-is le-pereg, Ya2 batárokat el-veri gyakran, 
Már mikor a* Szollö nem tartván többet az illyen 
Duláftól, zöldségbe borúit / a' gyenge rfirának 
Vég' rotnláft fzerez a* fok ütés , 's meg - fojtya reménnyét 
Mirad az egéflz Efztendonek: késötske; de leg jobb 
Orvoslása; ha mindgjáráft fegyverre kelend a9 

Gazda, ,'s öregbítvén a' Jégnek mérges haragját, 
A v még lenn-maradott tsemetét-is el-irtya katzorralr 
Arnyának febiböl türa fog íerkedni megintlen. 

Szint* ollykor, mikor a' Szollő zöld ág'ivaiékűl, 
A* fodrott gally hozYt tojományokat érel az Hernyó, 
Meg-fertőztetvén levelit fok ezernyi magokkal. 
A* fzarvas Tsiga fem nyugfzik, tsúf nyálait húzván 
A* rágott levelén •• nyomdosd-el ezent-is, amazt-is. 

Hangya-fereg SzoIIődbe ha hé fog-rontani, hányd-el< 
A' bolyt: kéfedelem nélkül más biztos helyekbenn 
Allíttand^ tsíirt, és gyűjtött jdfzág&ival el~megy, 

A1 rágó Kecskék-is hamar meg-vefztik az ifjú 
Hajráit, hogyha toviís-keittel nem gátolod őket* 
A' félénk NyiH-is bé-baktat homályos időbsnn; 
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És ott-benn a* gyenge jövéfí nagy-orozva le-rágja. 
Kén-gyertyát gyújtván, füfttelfutamítsd meg; avagy tölts 
Puskát rája, 5s ki-fzórtt ónnal végezd-ki Világból;-. 

AV&agy-idos SzŐllot beteges Vénség is-el-éri: 
OHy korbami*elbádgyad; ero nincs benne; féjírol, 
Zóld baja, búl3 ránttzal fzántatnak karjai: rakva 
Teftle tsomós gorttsel; venyikéjit ritka gerezdek 
Terhelik. Adgyon fát füítös konyhára, ha nem tud 
Terroeri bort.* és a' közelíttő Tőnek az ágát 
Hosüítsd-meg, '$ így más örökölt vígy annak helyébe,, 

Szüreti kéfzűlet 
A* mikorofin már kezd a* Szollő' fürttye piriülni ^ 

És én?én dagadoz.- Szüretnek előtte, satűty-
Ház kéí'zül, és pintze./s boros fzerfzámok , edénynek. 
Semmi dolog ninis akkor egyéb : mindennek ez eggyben 
FŐ feje.* hajlékát eggyxéíz tifztíttya fzeméttŐl: 
£ggy-cémelly fajtót dörgöl y más , kádakat öblítt .-
Más az imént-vett efzkczököt forrázza , megilit mís 
Réfzazürefs pintzébe fzalad, ?s fel-rántya boi októl • 
Meg-pfóbáltt hordójit: amott abrontsokat újítt 
Némeliy; mis tataroz, 's hafadékot falka tsepíível 
Bé-dugdos <rmajd, üfzta vizet torkába le~íŐltvén, 
A' fepEÓt mozgattya belől láttzokkal.* az hordó 
Szájjal alá-íbrdíttatvín , moslékit okádgya, 
És tifztíttya hasát 7 gyakor cblíttéííel iíattván* 
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Szüreti raunkához-lát<S Férjére ne táttsa 
Száját â  Feleség ; hanem inkább a* mire fzilkség 
Leffz y azt a' kí-ízobott nap előtt kéfzütse-meg híven: 
Vitlából-fonatott kosarakkal járjon alá 's fel 
Ön' SzŐÜŐjébénn , és fzedgyen előre la tellyes 
Épségben-lévő több fürtököt; hogy legyen , a' mit 
Máfodik aiztalhoz Télben tsexnegére fel-adgyon. 

Nyújtson imádságot buzgőnn Iftenhez azonban, 
Kellemetes napokat kérvén , hogy az égre ne hozzon 
Fergeteget; 's fzágődni Notuft kénnyére ne- haggya. 
Hartzolván a' déli fzeiek melly kárba keverjék 
Érett Szőllőnköt; j a j , láttuk, 5s moft se' felejtyük. 
Mert nem rég' ez előtt > mikoron már tsi.k~nem egéfszen 
Méz-ízzé vált volna, letét levegőnek az öblén 
Felhő gyűlt ; 's minthogy nevekednék fzüntelen', a* pót 
Rettenetes félelmében majd tsak-nem el-ájiilt, 
Nem tudván, mit hozand a' felhő' keb'̂ e • pánaffizál, 
JS hangos harang-fzóval bé-tolt eget; ám de fem a* fzős 
Értzek, fem panafzok, feia több kérelmek el-üzni 
Nem tudták a' felleg eket: fene zápon véfztol 
Zúg az egéflfe levegő; tsattog; villámlik; alá-tsap 
Száz meg' ezer menny-ko, remeg a' fold; yfzmk ha* 

tárink • 
A* nagy özön-vízben : *s e' rút dörgések y zz Égnek 
Háborodott artzája , '* merő lot&pottfal el-áradtt 
Utak iem tudtak fokút honn meg-tartati. Félig 



a$fi ' Jf Parafzti Majorságról 

Meg^rothadtt fürtök vízzel keverednek: hafzonra 
Kern-váló Szollő fzedetik futamodva Tövéről. 

A' bor, tsuf-fzínű , f oíTz-ízü ; minden erőtől 
El-fzakadott. Ba-mi lelke maradt, moíb hüzza-kílaffii 
Tüz-áztat y de midőn le-tsepeg gyültt gőzzé fazékból 
A* roMásnak az-is bizonyos jelit adgya/ mivelhogy 
ízetlen, nem hevítt, meg nem gyál lángra vitettvén. 

Szüret. 
Kétes idő* félelme miatt él-kezdeni nem kell 

A! Bor-fzűreteléft..• sőt Ti , kiket illet az al Rend" 
Kormányzáfa , fok oílbr-pénzt hírdefsetek arra, 
A' ki hamarjában favanyón le-fzedendi gerezdit. 
Majd mifcoronn a' törvényes nap el-érkezik ; ismértt 
Hangzatot harsogjon fzanafzétt a' trombita} 's azzal 
Minden hegyet fzabadíttson-fel Szüretre lakosnak. 

*S mint fzint'a'Katonák rmikoron közeliinek az ellen 
Fér lobogóji, tsupán tsak az eggy hadi jelre fülelvép , 
Fegyvereket, 's magokat kéfzíttik; *s arra hatalmok 
Hem lévén, viadalt nem mernek kezdeni , míglen 
./'.< rombita-fzózattdl nints a* vívásra fzabadság .* 
Úgy mikor értt Szőllo népet Szüretre ki-fzóllítt/ 
KéfzülŐt fúván a' Kürtösök; élez ik a* k̂ éft 
A* forgó köizörü-köveken ; fegyverkezik Affzony 
*S Férjfi : meg-indiílnakmásmeg' más helyre tsopőrtbann; 
A' pór-fzerfzámok fzekeren voittattnak-előre-

A* zsákmányra nagyon törvén, nyomakodnak határnak 
Tág derekánn , eggy-máft űzik; 's már mó ífce ki-tetfzik 
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Bacchus' tábora, mcllyet négy fzegeletre fel-ofztott 
SzollŐ-tŐke ki-fejt, 's kerekíti zöld báírya kivúlrcöL 
Sátorok húzattnak ki-retzéltt fzŐIl-oi levéltől; 
'S reggeli harmatokat fzíván > gallyának alatta 
A' le-takartt fok filxt gyönggyit nem félyti vefzélytŐL 

A' Pórság közelebb eíik a' fzőllokhöz azonbann: 
Árkokat által-ugrál, réftcyittj 'sfel-bontya tövisből-
Fontt faíait, 's mindgyárt kezd fegyvert vinni gerezdre: 
Rözfa-y Go&éis Som-7 Ketske - tsetsíi-, Zöld-, Barna-, 

Fejér-, Lyány-, 
Szollöt fájáról Te-von, és fajtóra rakáfol. 
Eggyik kéz, markollya; reá megy görbe katzorral 
A ' más kéz5 's emelítve, nyakát el-ínetfzi.* kegyelmei; 
Eggy fein nyer; de nem eggy forson megy mindenik által: 
A ' meliyéknek hafok fel van pöífedve, hevíttett 
yízbe meríttetmek ; '5 hogy böjtre kitartsanak , ofetán 
Gyenge verQ-íényen meg-fzáríttattnak.: el-Őröl 
A ' Le-fzedok' fogok-is, 's le temet gégéjek elég réfzt r 
Réfz haza bordatik ; és vagy függ fel-akafztva gerendán $ 
Vagy pedig el-rakatik fazekakra további hafzonra. 

A Sajtóra vagyon más réfz el-fzánva: mezítláb', 
És tsomofzó fákot vévén, öfzv'-állnak az Ifjak,; 
Kádra körül fel-ugrándoznak : patak árad alattok, 
Mellyre tekéntál vén , fzomjtíság éri ; 's nem állváű , 
Ujjaikon kóftolgattyák / dítsérik ; edényre 
Szűrik j egéfsz efztendonek vígságira tanyák* % 
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Bor. 
^ = I | I L > « • ' s á r 

Mint kellyen forgatni kapát, mint- bánni katzorral 
A' SzóllŐ-hegyeken? röviden kifejeztem. Ezentúl 

Már Kulatsot vévén, már muftos edényeket hordván, 
A ' fold1 öbleiben-kéfzültt Pintzébe le-fisállok. 

\ Pintze. 
Melly tsendefség van , 's borzafztó félelem itten! 

Függ a' boltozat, el-terjedtt tnenyezetre hajolva,* 
Nintsen benne világ; áfzkonn el-nyújtva hevernek 
Torkiglan teli-töltt Hordók, mellyekre tsomőra-
Vertt Szúnyog törekedve nyomul / 's ha-talán le-fzivárog 
Oldalokon valamelly tsepp-bor, fel-ízívja,'s fzefzétol 
Meg - ízédíttettvéii, fel-alá-fut ham arja kerék-ként. 

i ) Baccfe,ki nagy-lomhánn heveréífz, '$ nyújtózol 
az álmas 

i ) Bacchus' neve állal a8 ier értetődik* 
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Hófdc'kbann; keüy*fel, 's íerjefzd még eggyfzér élőmbe, 
Mint érzette magát hajdan i *s hogy' fzóliá Horátzüttk, 
A* mikor eggy kő*lzirt-derekön íetzkéjidet hallváíi * 
A* Múzsák' fzefiteltt itali t portzögva nevette* 
Légy magadás 3 nagy Fébe, á) jelen Parnaf&zus* hegyé* 

tolj 
*S víz-forrásaidat Borral * kis időre, tseréld-feL 

Elsőbbenn a* bókok alá-vett háznak alattabb 
Réfzeibenn fából-kéfzüitt Í2erfzámokat helyhefcz, 
És Sajtót, mellyhez könnyen férheífen aá hegyről* 
Megférő Szellős fzekered* Két réfettí felállván 
Tőigy-fa, tilgát ábrázollyon, tnelly foffza levétől 
A ' SzőllÖ-fzemeket, 's tűkötogjöti az áltaUereCztett • 
Sajtónak nagy terhe miatt. Tág tonna j gerezdet * 
Öfzve*törődöttét, vegyen kebelébe, *s ki-fiirdaítt 
Óldalainnfa* Muftöt alóli kádaktá bot$áffa. 

A* Pifltzék a* fold1 mélyebb ütegébe rakattnak, 
Mellybeíetn a' vad téli deíek, fem as Égi kutyának 
Forrósága, fem a* levegő* dörgése nem hat*bé<* 
Mert morogó dörgésektől ha remegüek az/hordók* 
Képébenn, nagy ijedtté miatt ineg változik a* bór, 
És azután""nem leffz mód meg*térítteni föínét. 

&)£FébüS ***~fl* Poétái ihleté*jhetyett tétetik, meltyeí 

\ Horátz* sí, b&rtólfd-gerjeföétni mnd vala* 
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A' ki-siitott ágyuk' menny-ko-zivatarhoz hasonló 
BŐgésin, 's utfzát^rázó fzekereknek ijefzto 
Zorgéfinn-is el-háborodik .* meg-ípfztya tüzétől 
A' Szilről tsak-imént fzállott fiatalka, 's garázda 
Vendég-is , melly a' börtönt, és lántzot el-dnván , 
Forr , pusmog; vaftag, fene gőzt ftiftol-ki magából, 
JS a* nyíltt hordónak derekán tajtékit okádgya. 
Ezt más helyre vitesd, valamíg ki nem önti haragját * 
És a' zárat alatt nem tud nyugodva maradni. 

Pintzédnek, dohos Iftálló, fzomfzédgya ne légyen,, 
Vagy pofvány^ érett Sajt fetn fog lenni baráttya. 
Hordót más hordóra ne rakj : a' kéznek ürefs helye 
Haggy mindég köz'ttok i melly minden esetre legyen kéfz, 
Hogy mikoronn indul a* bor 3 likat eggybe le dughafs. 
, Szert ha tehetsz kőbol-vájott Pintzére, felettébb 

Boldog vagy ; foba jobb helye nem fog lenni borodnak: 
Nem lefzen azt fzükség jéggel frifsítteni; mert, ha 
Tiapra le-fzáll, hidegét fogad el nem győzi viselni. 

A' Pintzébiek Ekefségei Német - Qrfzág-
' bann. 

A* Német Nemzet főképpen tifzteli Baccfiufi: 
Némelly helyt márvány-kőből kéízűlrenek ennél 
A ' Piutzék, 's aranyos poharak kínálnak Ivókat: 
Á ' fedett Vendég-házak, palotákhoz hafonlók, 
És már mefíjzéről tsalogattyák fénnyelc az útaíh 
Itt a* refzketeges Réfzegség, é& puha Reüség 
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Minden bát lábbal tapod 9 és ki-katzagja Királyok* 
Dolgait: ott Bacchus' dühös Atfzonykájí hegyeftre 
Futkosnak, valamint efzeket-vefztettek; amottan 
A' Lapkák , 's két-formájú Tzentaurusok eggy-máft 
Bajra ki-fzóllíttyák, *s meg-ürültt kantsókkal ijefztik. . 

*A* nem*nagyra~betsultt bort pajkos Anakreon itten 
Melly fzörnyen fájlallya í hegyefs SzollŐ-fzem akadván 
Toikánn , azt nagy erŐ-fzakkallem tudgya kí-vetnL 
Tudnlllik mivel a5 fzerelemnél kis'bre betsúlte 
A' Bort, őt' SzollŐ-maggalboflzúllya Liéus. 

Bal könyökére fejét le-fzalafztván Enníus ottan, 
Mondandó fegyvert > és tábort forgat efzébenn : 
Töltve pohár van előtte;- *s azért a? fok bor-italtól 
Duzzadvín .* bo versekét önt: DámÓkritus ottan > 
Elet-halál-köz'tt Iévén-is, nem erefzti kezéből 
A ' poharat ki; ha-nem végső fájdalminak , és bá$ 
Gondgyainak pihenéft keres * és valamennyire nyugíoti 

A ' Bor* bólttya' közép tájaira úl önnön Iacchus : 
SzollŐ-fürtökkel kerekíttett homloka: teftes* 
Abrázattya; nyakas; potrohos ; artzája ki-gyiiladtt, 
Millyen az Hóld:, mikotonn környiil van véve fzelektőL 
Itt poharak vágynak; túl fok nagy kanta .•' körűi - üi 
Nyütt-kebelű, 5s mínt-eggy éneklo-forma; de pelyp, és 
El-nehezídtt-nyelvü fokaság.* eggy réfee virággat, 
A* más réfze boroftyánnal tzifrálta fejét fel. . 
A ' képek > tsupa tüz: bádgyadt, fzemek ; úgy omol a' goz; 
Torkokból, valamint a* kürtőna fei-duvad a* fiift. 

R 3 
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Bor 
A9 Magyaroknál > Frmfziáknál, Görögöknél^ 

Olafxokmly Spanyoloknál > Németeknél* 

H*ggyuk-el ezt / a* Pintzefdőll más-féle tanátsot 
Kell forgatni; jelesb ital ékes, *s gazdag edényből 
Nem foly: eziift-^vagy arany-kéfzíilet mind kimaradhat; 
Tsak jő-.borral-tőltt hordd dítfértetik itten, 

Haíznos tudni j, minő helységről fzüröd-el a* bort: 
A* Miskóltzi, mefzés ; tüzes a* Szekszárdi; javíttya 
A* Budait kotfizás: a' Somlyai, 's Méneű , Grófok' 
!Tát>]ájokra megyén .* tsíposhet hoz; Hétze ^ Szerednye 
Selkmetefí; Burgundiáit képezni Vifonta 
FŐ-képpen tud .* Egert dítsérik az, afztalok. Hogyha 
Qrfzágunk* boldog kebelét visgálom, ezekhez, 
Még nagy lajítrompkat toldhatnék ; itt-is , amott-is 
Szemlélek fok gazdag hegyet; de Tokajnak adódott 
A* Kofzorú j *s, fsóllyunk igazat, nints máfsa Világon* 

Sqk-íélével ajánlya magát a* Frantzia-főld-is: f 

. Mind eddig Görög.*Orfz;ág-<is fenn-tartya Lyéus9 

jRégi nevét. Az Olafz-levegő gyengét hoz, erőflet 
A ' Spanyol Ég j a* Német bor sok időkig el-álló ; 
És , hí| meg-ette magát, jelesebb afztálnak is ízt ád, 

Ftrefs-y Fejér*, Muslatály-, Tfináltt-Bor. 
Némelly Tőke fejért memz, a* mis Tőke verefs bort 

Színre.* Verefs k8z3tt-is nagy kűlömbség vagyon: az jobb, 
A* mellyik kárbunkol-kő* fzínéhez hafonlő f 
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*S fzikrát hány, mikor ontődik poharakba, 's az ínyét 
.Édesded tsípőfséggel tfiklandgya. Fövenyt fzűl 
A\ tüzesebb ,*s keferü köfevényt; a* gyenge, *s gyomor-

ban-
Könnyen-fŐzendő , leg jobb a' furtsa Poéták* 
Afztalihoz. Nagy-hamar meg-ütendi fejünket az ú] bor t 
A' favanyó , lábunk', *s nyelvünket urokba rekefzti , 
'S.néha fzefzét teftből álom fem győzi ki-verni. 
A ' vékony, kedves ; de felettébb változik ; a' nagy 
Ü t , főidon 's vizeken fzínét barníttya, 's erőben 
Meg-gyengítti; tovább-vitei ízetlennek erőt hoz, 
És betset. így terhes munkák gyengétske tagoknak 
Ártanak; izmofokat gyarapítnak,>laczhus-\& öfzve-
Futván tengereket, 's vefzekedvén a' nagy habokkal 9 

A* mikoronnn hpza^ja hajlékiba, fokkal eröfíebb. 
A* finom bor egéfzségeft táplállyon : az édes 

Ellenben beteget .* gyengét bízz Jcontyra : tüzeffel 
Kü^zködg^ék a' férjü : fejért meg-gyŐznek az hoffzas 
Nyári hevek;de mihelyt meg-fzállháf, ihatni hidegben. 
Leg jobb bor foly muskatalyos fzőllői gerezdből 
Minden-féle fejérek köz'tf ez' italnak az íze 
Szájunkbann édes ; de tüzéveUis élteti gyomrunké 
Hogy neme/s mind neve fenn-tartson; nem mindenik 

Orfzág 
Termi-meg ezt: ha hideg , vagy nedves helyekre fog efni; 
Nem nagy idő múlván , méz-íze gyümőlttllnek el-véfz* 

. R 4 
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A' Bor ktHömbízt mist tedgyon hazudni ;, ki győzze 
Mind kifejezni ? fokann Almit , Szállói gerezdet 4 

'S KÖrtvélyt etvegyefenn azon-eggy bordóba veretnek, 
Öfzve-folyattatván leveket. Némellyek az izmos 
Bort meg-zfákalván , rék'nyíttyák .• máfok 5 ha gyenge^ 
Sarkokkal döfölik / 3s hogy érát , és* ízt vegyen, abba 
Szurkot , 's meg5 muftárt élegyítnek, Jó-£zagu fít-fzrert 
Öftt az edénybe vifzont némelly, fs égy orvosol új bort» 
Bé-tóntvén kék liliomot, 's tzinamom-fa fzabású 
Héjat.- Tzkrom-haját vefe amaz, 's vér-forma fzed^rjet $ 
'S , mellyé t terméfzet nem adott > fzínt mellért* móddal 

a' bornak : az aíFzonyi nép bük-fii leveliéi '*-
Üz bortál favany óságot, '$ SzőllÖi gerezddfek 

t AJ Bornak ditsérefe* . 

Más, ha-talán kedveili, betses fíi-fzerrel itaffa 
Hordóját: Szollö-tőről-jött tif2ta borokkal 
Tarts te .* tfináltt, tetfzo ; tennefzeti bor pedig] hafznál 
Gyengültt gyomroknak ; tettből nyavalyákat el indítt j 
Álnokságot el-üz; bús gondot mefíze tilalmaz 9 
El-vefz hazugságot nyelvről; a' fzívnek homállyit 
EMzélIyefzti; 's miként bé-lát a' tifeta folyókba ; 
Fei-ízabadítt fzemet a5 titkok' fenekére le-nézni, 

A* Víz - ozonroL 

Hajdan özön*-vízzel büntette Világot az Ifién ; 
A* meljy ofrorojzás' jeleit még mát naponn-is 
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Több helyeken láthatni: tekénts aJ PeíFzulá-hegyres 
A ' fold' gyomrából ha követ ki~vefz itten az emberi 
Kővé-váltt-Ótzáni tfigát lát joni kezébe. 
Nagy bizonyíttásunk lehet a' Víz-árok is er re , 
Mellybenn a* meg-fúrtt hegy alatcArbotz-famegy-áitai 
Itt a' viíTza-nyomáltt tenger' 9 's amaz híres oz&u'víV 
Nyomdokait láthat'd: Otzáni tsigákra^^fayeiiyre. 
Hogy* *ud3 más okból a' fold illy reftre dfgadni ? 
A* mikoron táméntalan hab fetrengne Világon, 
Nagyra-tetézte magát az hegyekröl-gyiiltt iízap hajdan 
Mí-nálunk : az holitt fzint'úgy tenger vaía , mellyto-l 
Domborodott a' Frantzia-fold* és Afrika' táját, 
Mint alatsont, a' tnély tenger, le : temette vizével^ 

- Noéról, a* SzliUonek tho fel-találójáróL 

E ' nagy Özön-vízből mikor a' fold* fzíne ki-tifztiíít, 
Bé-jött a' SzŐUŐ-mivelés, 's az halomra le-húllott 
Emberi nép' fzomprű fijait bor kezdte nevelni. 
A ' ki tövét leg-előbb' mivelé , 's bort rólla le-fzűre <» 
Nóé vo l t / kit az őt-koveto míp, fzimos időknek 
Folytok utánn az igazságtól meflzebbre vetődvén * 
Végtire Bakkusnak nevezett, és Ifteni fzámba 
Lajftromozotc. SzollŐ tőről vefízoköt elődkor 
Ö kezdett le-metélni, 's hegyenn ültetni; katzorral 
Ó metfzett első, venyikét; ö hozta gyümoltsre; * 
Példát ő mutatott, lábbal rotrtsolni gerezdet. 
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A' Sxolto - to Áxfidból Görög - , Olaf% - , és 
axtudnn Frantzia-Orfzdgba terjedt. 

Azfia' boldog hegyin fzállt-meg leg-eloffzör lctcchus : 
Majd Görög-, és Olafz^Orfzágnak bé-lepte továbbra 
Alkalmas kebelit. Szőllőt a' Frantzía nemzet 

'Nem tuda még, mikor Anzoniát oftromlani kezdé 
Ált'-kelvén Havasok' tetején; a' kik leg-előre 
Érkeztek vala3 hogy pufztább Honnyoknak öléből 
El-vonnák mágzattyaikat/ nem ezüfttel, arannyal, 
*S gyöngyökkel tértek-meg > hanem bort vittek: az hartzra 
Férjfiakat nem kürttel, hanem poharakkal idéztek, 
Más záfzlókat hasas Kulatsöknál fel-nem emelvény 
Illy bérért meg-vetni havat, meg*vetni fzerettek 
Minden-féle vefzélyt. Mit nem tehet a' teliKantsó! 

A' Borlan-vaM MértékletefségrdL 

Ám de te néki tre hidgy .* meg-bájolt fzíne fok embert .• 
A* ki találta, saját ve&edelmivel oktata N<5e, 
Melly mértékletesen kellefsék inni belőlle, 
Nem duskázni 3 's az éfzt vataléj' fenekére le-nyomníl 

Afrika* népe fenébb vadnak bort téfzen elej'be: 
líints ennél tehetősebb tsel, nints ellene jobb tőr> 
A* Szerelem fem nyál bíztosb efzközhöz, hogy iazt, ki 
Gyűladoz ő tüzitől, örökös rabságra vezefse. 

Főképp' a' ki nevendék vagy , bor-ivásra ne fzokjál .• 
A9 kínzó nyavalyák roflz magjait oltani* kérlek, 
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Még fiatal teftedbe ne kezdd, a* mellyek idővel 
Fel-fognak nevekedni. Borát meg-ihattya vizetlen* 
A* már őfzbe-vegyűkt ember,'s vele tnár le-hanyattló 
Tagjubann ferkenthet erőt: de vegyíttve fzerefsen 
Vízzel bort fiatal, 's tűzzel ne keyerje tüzét-feL 

Ay RéfzegségroL 

Kik Mars liften alatt kofzorűt fegyverrel aratnak, 
Vagy pedig a' békét-fzerető Tudományi féregnek 
Tsendes nyomdokait követik; tsa!o*attni ne haggyák 
A' bortól magokat; tsak nő-rege, dolga 's befzéde 
A' kotyogós Vers-koltonek: de vifzontag, ha móddal 
Röppentvén, Tábort énekleni, 's Bajnokot el-kezd;* 
Mint - eggy Iftentol ihlettvén , femmi halandó , 
Szájából ki nem hallik; hanem bel titkait égből -
Kőltsönözött nyomós igékkel magyarázza; *s magában 
Nyúgodtt lévén, a' kezeket fene hartzra hevítti. 
A' Katonát-is, ha bort hörpenthete, láttyuk, hogy élte* 
Kéfz véfzedelmivel-is néki-hajt a' tenger-erőnek : 
Hogyha pedig fokát önt váfott torkába palatzkból; 
Tsak kardgyát fem birja fzegény: forr, gyűladoz a' bor 
Belső réfzeibenn; tipog és tapog erre meg'arra, 
Nem lévén elméje helyén: a' lába nem állhat 
Eggy nyombann .• ina lantot-ver -• két karja le-tsügged 
Vállairól .* fzeme nagyra mered: kettőznek előtte 
Mindenek.- elfzédűl feje; *s É g , fold forgani,látfzik 
Benne, 9$ el-hagyni helyét- A* köz-nép, véllye tsudának 
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E*. dolgot .-'.Múzsám, röviden fzőllally-meg okáróL 
Ember* teüte miképp' legyen öfzv'alkotva ; miiéoiM 

Munka* 's erő mozdíttya-meg azt; mint o ízlik az étek 
Fel minden tagokon? mar régen közre van adva. 
A' fepröléktől meg-tifztáltt étkeket a* vér' 
Köz fzékébe rövid tsonn a' tejes-ér -vifzi: vérrel 
A ' fzív értet nyújt azutánii y 's a' tefti tagokkal 
Közli magát: el végre miként a' botnak az allyít 
Lafsú tűz főzvén^ gyüí a* fok pára fisakbann,. 
A* hidegebb réfzekre magát mind öfzve-tsatolván: 
Űgy mikoronn az egéffz tettben: ki-lövelkedrfc a' vér» 
3S kűlomb-íéle tekervénnyel fok rejtekes utat * 
El*járv4*V?s meg-fzikőclvén'több vékony edénybenn, 

. El-kéfzül / agynak velejére rágafzkodik annak 
Könnyebb réfze;"Vaz elmének kénnyére le-ftrtván 
Onnan erekre, gjakor inozogáfl: vifz-véghez »zokbaS: 
'S mint hír-bé-mondó, majd viflza-fzököllik az ebre* 
Fel-várába, meg-intendvén tipogásival ("itten 
Meglendül ezek által az agy) melly-féle dologtól 
Vett legyen indíttáft érzékenysége kivűlrol. l 

IHy Örökös törvények alá tett Lelkeket líten: 
Éíetríek fzemeket füleket retodelni vezérül 
Hlyen móddal akart: de ha mértékietlen' az ember 
A'bprbann ; annak tehetős fzefze minden erekre 
Mafzlagosán, 's vad-módra rohan, fel-alára kalandoz, 
£ mindent öfzve-kever, ki-lzabott törv ennyit cl-hagy-
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És mikor helytelenül, 5s bebe-hiirgyán nyargal erekben, 
^ s az agyat rend-'s mód nélkül zaklattyá, 's tsalárdos . 
Képzéffel játfzodtatván, botlásra vifz elmét : 
Végre rövid meg-dőrűléft ken Ivójihoz , és a' 
Réfzegedett teftbenn tsűfos mozgásokat indítt. 

Bajra megyén még a* fzabadosb akarattal-is a' bor * 
*S a' fedezett indulatokat meg-fofztya paíáfttól: 
Mert (mellyel dagad a' buzdúltt sár) ember haragtól 
Meg-győzettetvén,, tsak tamar fzítkoknak erefzti 
Roflz'-nyelvét3 fegyverre kezét: há~ki furtsa dologróIft 

Józan létében , fzeret elmélkedni; ki-fzíván 
A* vataléjt, nem győzi magát ki-röhögni: tüdője "• 
>&;inte - reped katzagása miatt: a' könyve ki-tsordál .* 
Pelypeg; fzót darabol; másoknál tréfa ,-'s nevettség. 
Tudn'illik maga törvénnyét kívánnya követni 

* A* Terméfzet.- az' Ösvényenn, a' mellyre fzpkott vóltf 

A' gyüítt vér az erekbe nagyobb rohanáffal ütődik; 
Vetni pedig nem tud már ellene gátot az elme.* 
Mint, mikor a' dagadott tenger buzog ; ottan el-áll a1 

Kormányos., '$ Evező, 's az hajót Zefir, Afrikus, Earur 
'S többi izélek Tzanafzétt, fel-alá kényekre ragadgyák* 

Rózsákból kofzorút fűzött a' régi Görög nép, 
'S azt fel-tette, midőn borozott : vagy rág vala retket^ 

. És fáfrányt -• te ha jól-önteffz garatodra; ha kettőit 
Látfz már, 's vélled az ház fel-kezd fordulni; .fietye^ 
(Míg a' bor' fzefze tsillapodik; míg józan efzedie 
Megnemtérfz) takar odgyfzera előli, és rejtekes helybe® 
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NyiSgodgyál. De felette nagyon meg-adandod. az árrát*° 
Minthogy egéfsatefted lankadni fog álom utánn-is. 

(A*-Kávéról.} 

Nintsen ezen roffzat jobb mó& enyhítteíii, mintsem 
A' Szeretsen-főldről hozatott babot inni; döbönyke 
Kéfzül vas-pléhbőJ; mellynek közepette kerefztűl 
Vas-n|d megy, 3s nyelet ád: ajtóttoyittoldala; mellybé í 
Öntődvén a* bab valamíg a* rúdig el-érend > 
A' lángon fzaporán. fordul, 3s pergeltetik 3 a* míg 
Szinte barát-ízínű léfzen : majd kézi malommal 
Öfzve*törettetik; és víz menvén r*ája, tsuporbann 
A ' tűznél addig fő, míg seprője le nem fzáll, 
>S buzgását hagyván, az edény nyégodni-le nem fog-
Töltsd 6 .vörhenyeges levit a* tséfzébe; de hozzá 
Szükséges, mint - hogy keserű; nád-mézet-is adnod* 

Tartsd e' drága levet más fzükségekre; ha hofízas 
Éjeleket tolteffz a' bőlts Múzsákkal; ha néha 
Elméd* a' nehezebb levegő tompíttya; ha némelly 
Étel gyomrodban kárt tett; hafználni fog e' bak 
Ebből-fÖtt lévvel tüzeit ferkentse-fel a' reft 
Költő, rs mellyet elébb el-hagyott, Ízépíttse4i versét* 
Kern voltak Görög-orfzágiiak mis kúttyai hajdan f 

Mellyekből tudományt köppentett volna Poéta. 

Sajtoltt boré 

A' mikor ügy-is elég fzín-miiftot ereízte-kí fzöílod^ 
Mért önteffz vizet aJ ki-nyomott törkölyre?mi vég*a 



Tizen-eggytdik Könyv* * 271 

Fúvod-fel tsupa hólyagit? így tsak kárba viended, 
És nem hafzonra magad': roffz munkát téfzen akármelly 
Szóiga, ha roíTzat ifziL Te kövesd a'Régiek' úttyát; 
'S a' SzŐUÖ-montot vettesd fajtóra: belölle 
Vaíiag bór foly ugyan/de tseléd meg-fogja köfzönni 

£ hordái bé-foll fzddlanh 

El-kezdvén a' forró mull oftromlani hordód'; 
Szádold-bé fzgporán fzöffzel̂  's a' fzöfzre dugót üfs* 
Elsőbben derekára kemény abrontsckat húzván, 
Hogy, mellyel birt volt, ki ne foggyon idővel eróbőL 
Forrani meg-fzünvén a' Muft, hordóknak odóját 
Frifs vízzel pótold-ki, hogy így fenekére vonddgyék 
Sepreje, 's a' meg-gyültt tűz-is gyengűilyöji hevébenn* 

Illatot, és fzükséges erőt a'.bornak ido nyújt; 
*S mint az elő zfengéjében, mint muftos időskort • 
ÉlŐ gyermeknek nintsen fem bűze, feín íze, 
Míglen az Ő hebehurgya hevét le«nem ülteti ."fzint'úgy^ 
Hogyha ki-nem forrott i a' bor vagy metfzeni fogja 
Gégédet, vagy iné^-ízzelmeg-dögleli gyomrod*. 

Léklzet az bordóm. 
Az üregr'Sh 

Hogyha borod' meg kívánod már kezdeni; hordóá* 
Ált— fúrván, ielső réfzen lélekzet-helyet nyifs, 
Mellyenn a* környös levegő bé-fér jen azonnal 9 

És fzabadon forgatta magát: mert (minthogy eíőfl&na 
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Üfzve-fzorúl ettől minden teli-toltt fzer) ha bé nem 
Rándulhat valamelly üregen; f árúnak az títtyán 
A ' bor függőben maradand: lígy annyiraretteg 
A7 Terméízet ürefs helytől a' régi Tudósok' 
Véltté fzerént, a5 kik, mikor e' dolgoknak, h.omáUyit .• 
Fejtették: nem tudtak egyéb okot adni,hanem tsak, 
Hogy titkos fzerelem, V gyűlölség volna közöttök. 
Minthogy az által-ütött levegő meg-vefztheti borral-
Tőltt hordód'; fektefs ennek fzájára darab sót.-
Hogy minden motskot, mellyel meg-vólna keverve, 
Által-men'tébenn a* mondott fór a tegyen-le. 

Vizes Bor. AJ bornak által-
üntetése* Meg-fordídtt - bor. Etzet. 

Tudni ha kívánod, van-e víz a' borhoz adattva? 
Eztet* olajjal-kentt nád-fzái ki-jelenti, ha benne 
Nyirkofodik; 's tavi sás, a'melly poharakba merülvén, 
IStem fzí máft víznél; óltatlan méllkel-is élhetfz ; -
IVlelly, ha meg-bktodik vízzel, kéfz égni leg-ottan. 

Uj kikeletre midonn a' nyíltt föld' lagymatag öble 
Étö fának hajat kéfzítt; zavarodni fzpkott a' 
Bor, feprőjéről ha le nintsen előre vonattva* 
A* pintzék fem mentiek ezen rendbéli vefzélytöl, 
Á* kntya-tállagnak keletén, mikor a' meleg égre 
Dél-tájról vizenyős Áufxter rút felleget hurtzol* 
. ízével tsak hamar fzínét-is vef2ti; továbbá 
Fél aem fzökdéísel, mint-eggy fzikrázva , pohárba 
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Töltetvén, hanem el-bádgyad , fzefze mind ki-repűlvém 
Nedves monttal ugyan le-lehet nyugtatni feprojét 
A' nehezűltt bornak; de foka nem léízen egéfzfég 
Benne; tsak el-vajudik, 5s eí-mégyen az íze megintlen. 
Vesd-el az örVosláft r hagyd tsámporodáfra fietni.* 
Hafznosb így; mivel a* konyhát ei-tartod Etzette!.' 

A ' nyavalyát, mellyet már meggy ógyíttani, késő; 
Meg-lehetett a' gyors Gazdának előzui, le~fofztván 
A' TŐnék levelit, 's forró nap-fényre ki-tévén 
A'-fürtöt; 's hagyván nyaka fzegve le-függeni tokénn^ 
Hogy ki-fzivárkozzék a* lévnek rofíza beloile. 
Kádat-is hafznos leffz öblítteni tengeri vízzel; 
Á' bort ált'-zsákolni, biidos-kőt gyájtani, hordát 
Meg-füftÖIni V's elébb borral meg-toltení, mintscn 
A ' kén-füfi ki-repül az hiá levegőre hasából. 

A' fziir etetéshez d Gazda láfson+ 

Ám de ha roíTz korban fzedted fzŐUŐdöt, heába 
Kergeted a' nyavalyát, mellyel boraidra vefzélyt hoz 
AVnyerfebb fzüret. Gazdák, vigyázzatok itten/ 
A' mikor itt van már az id5 fzántásra, vetésre , 
Vagy pedig életnek bé-hordására ; Tselédre 
Bízathatnak ezek; de midőn már eggyfzer az édes 
Muft retsegő'zuhogásokat ád, 's tajtékozik, akkor 
Gazdájától vár a' Szollő, 's Pintze reája-
Vigyázó fzemet. A' kerek efztendore-batandó 
Gazdag hafeon könnyíttsen (habétudfésnaijtóajorba) 

S 
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Kis napok' únalmánn; öda-kinn foha nem lehet illyen 
.Kedves idő, nagy öröm, nagy feínts : a1 lomha hidegtől 
Nints mit félni / meleg nem forráz teftet: ugarnak 
Víg artzája miként t gitt a Várafi gonddal-
Meg-teltt elméken] nincs pompás fzíne Majornak r 

Ám de vifzont a' többre-menö Terméízet ha urunk* 
Minden-féle helyén teftben fzemléiteti mind azt 3 . 
A* mit etset kíilömb fzínnel táblákra le-mázolt-
És á' Várafokon gazdag nyereséggel el~ániL 

£ mezei életről, és *&*• mezeinek gyönyörűségéről* 

Micd kedvet 'nevel, a* mi mezőim éreztetik; itten 
A ' zengő madarak füledet meg-tőltik Örömmel > 
Mellyeknek tsak képire néz a' Váraíi népség. 
Ez ízeméit meg-tsallya liget' képzésivel: erdők' 
Sátorait te valósággal mind rendre tekénted ; ... 
És fzabadabb levegőt fzíván 5 már napra ki-fordűlfz, 
Már űliz járfz árnyékos helyen, 's a' Várafi füfiben, 
Mint-eggy fzámkivetett > mint-eggy kalodába tsukédott, 
Nem lappangfz, biís gondokkal nem kínozod elméd*. 

Házadat üdvözlő fokaság nem-toki j de bezzeg 
Nyugtod helyett fzomőrdáág fem tud fzállni beléje. 
Nints itt Énekes, a*-ki füled' tfíklandgya fzerelmes 
Verfsekkel; de madári karok* víg éneki folyváll 
Zengenek , a' mellyek lélekben kárt nem okoznak. 
Nints játék-nézo hely>v nintsen rendre le-függő* 
Bőlts tővel varrotí kárpit: de ligetnek hegyekkel 
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Drága levél-fzínt ábrázó víg képe, 's zajogva-
Gördülő folyamát, vagy bértzrol völgyre le-rándáltt 
Tsergetegek többet nyoimiak fok ezerffcer azónál. 

T i , másnak ízületeit Lelkek! kiket a* köz Igazság, 
És Törvény eggy helyt tartóztat .* ha lopni lehet mód 
Eggy kis időt, fordíttsátok magatokra, '$ parafzti 
Mivre: mihelyt a' Szollőnek fürt-gyonggye pirulandó 
Kelíyetek a* Törvény-fzékbol, az határnak eredvén .• 
Ezt nem tiltya Themis: piheneít nyújt Őfzi napokbafis 
A* Bor-ízüretelés, '& pintzék hkza hívnak örömre. 

T. Péchy Gdbor ZJrrók 

Hét-fŐbol álló Táblánknak Nefztora, híres 
Péchy 1 mi vígsággal nézünk SzőllŐi hegyekre 
Téged* az Öfz' bs-lépttével fel-menni 1 le-tévén 
Terhedet eggy ideig, te magad kormányozod a* víg 
Szüreteiéit; 's Törvény' védője, borokra ki nyújtod 
Gondgyaidat, nem rettegvén a' póri dologtól. 

Mázsáknak követője, Deák, ki le-tetted aztínbann 
A ' tudományt, fzűretre fiefs; forgafsad az hordót 
Könyvek helyett: tüzet ád lankadtt elmédnek azon bor, 
Mellyet kéfzítteirz; 's mikor Iskola-béli dologra 
A* Várasba megint bé-mégy ; a' kedves időket 9 

Mellyeket arra-fel-áldoztál, viffz*- adgya hafzonnal-: 
'S meg-fogván gyönyörűségét ízlelni mezőnek j 
Eggyfzer rs mind indálatit-is tán betshe veended 
Annak az embernek, kit határ-miveléfre fogott a* -

S » 
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Báldog fors / ki magát egyedül ismeri y 's vizekkel-
Tfergedezo völgyek közepett, fzámlállya folyáü 
Víg efztendeinek; 's Iften' tetfzéfire bízván 
Mindeneket, fzem előtt fénylobb tifztekre nem ásítt. 

Ám de midőn fzedik a* fzollőt, 's az igába fogódott 
Ökrök előre ki-nyiíltt nyakokon vondoznak utánnok 
Fürtökkel rakodott fzekeret, 's begyek Affzonyi zajtól 
Zengenek: Ő fzemeit kornyűl-hordozza, fzavával 
Nógatván a> dolgotokat; *s pihenésnek okáért 
Bé-rejtvén erdőbe magát, pázfintrá le-fekfzik; 
Vagy fához támafzkodván > kÖDyvébetekénget, 
Vagy Verfet fzerez; és meg nem foghattya , minemű 
KÖnnyíiség legyen énekibenn a' néma liget köz'tt. 

Efte-felé ha Fogoly véletlen elej'be vetődik , 
Vagy Nyittat fogatott; melly vígan tér haza nem»vett 
Vadgyaival! tsak alig várván ki-befzéllni, minemű 
Álnok volt ez; akár, tekeregvén erre meg' arra, 
Öfzve-keverte nyomát; akar hátra rs előre futamván 9 

A' pihegő Sípoft meg-játfzodtatta fokáig. 
Több illyent, a' mellyhez alig tud mái Világunk," 

Számlálhatnánk itt .- gond nélkül élni magának; 
Ollyas fzót, melly bánatot hoz, ki nem ejteni; mérges 
Nyelveknek fiílánfrjaitói nem tartani; nagyra 
Nem fzaggatni, komor forftól nem félni; nevetni 
A1 meddő dítséreteket, melly drága fzerentse ! 
Ulyent nyújt az határ: 5 nemz vígságos időket; 
Ó fzül fzent erköltsököt, Ő nevel Iftenes értét. 
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Vajha mezőn végezhetném vénségre-hanyattló 
Napjaimat, 9$ a' mellyekrol éneklek előtted, 
Enn' kezemet gyakorolhatnám a' póri mivekben! 
Vajha kerülhetném a Váras' gőgit ezentúl 3 
9S annyi izivődását többé nem kellene látnom! 
Kinn majorofkodván, melly jobb rámára vehetnem 
Eleiemet, nézvén a* múló gyenge virágok* 
Tüköriben tündér hívfágit az emberi népnek! 
Fontolván fok-ezer fzép alkotmánnyitaz Ifién* 
BŐlts karjának.* akár kikeletkor fejtse virágic 
Kertyeibenn "a' Terméfzetj 's több fzínbe vegyülvén 9 

Játékot képezzen; akár a' zöldes harafzton, 
Vagy ki-miveltt ugaronn hafznosb munkának eredvén* 
A ' vékony ki-tfirázatokat vaftagra neveliye; 
Vagy főidből magokat fok búza-fejekre ki-híván , 
Sárga mező' fzínét teregefle habozva kaláfzfzal) 
Melly fzabad itt annak mélyebb kebelébe le-nézni 1 
Melly fzép miilatozás más-más ízt adni gyümőltsnek >• 
Vagy mefters éggel más fzínre vezetni virágot; 
Vagy fakót űető termésre fegélyteni; vagy míg 
Bé nem hatand a* Tél, el-késleltetni viríttáít 
En illy póri mivek közepett a* tsendes határban 
Melly vigaa fogok élni; hová még eddig aranynak 
Szomjúsága nem ért, és bé nem vitte magával 
A' fok pert, ragadáít, és gyűlölséget; hol-ottan 
Tsak madarak tudnak töröktől féini; holottan 
!Tsak izélek indulnak villongáfokra magok köz'tt; 

s3-
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Tábori dob ki nem űz álmát; 9s a' fiilbe tsak árva 
Gerlitze' hangja, fzelek' fávalm'i, vagy oldali vifsz-haogs 

Vagy köveden Je~fblyó víz* tsergedezései hatnakI , 
Oh! külső Majorokra kkfzálltt, és femmi vefzélytől 

Nem-tartó ízép nyugodalom! mikor érkezik az nap, 
A* mellyen ki-repüilyek ezen Vár-béli bilintsből; 
Szívjak egéfzságesb levegőt; vígadgyak határnak. 
Kímtsei köz'tt; 's mint-eggy jövevény , rejtekbe fzpráU 

ván, 
*S terhes nem lévén másnak, végezzem idomot, 
Élni nem óhajtván, >s nem tudván félni haláltól* 
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PARASZTI MAJORSÁGRÓL 
T I Z E N - K E T T Ő D X K KÖNYV. 

Házi Szárnyas állatok. 

El-végzem az határi mivet t kéfz á* Major-is már: 
Vannak FŐld-mivelök, '$ Barmok fzántásra , vetéfreí 

Minden-féle Gyümőlts már ágait húzza: Parajjal 
Fel-kéízült a' Kert/ által-foly Réteket a' Víz: 
A ' Gabonák gyönyörük: a' Szil.fa gerezdi tehernek 
Örvendvén , r'á-tartya magát: a' Pintze Borokkal 

. Már meg-telt, 9s bá-vitte Ceres, tsürébe kerefztit. 
Hogy nem-pénzen vett eledelt kéfzíttsek: ezentúl 

Házi Madár, teli Méh-kaptár, és tifzta Galamb-biíg, 
Hal-nyiíjtó Tanya, *s Vad-kert fog be-jöni befzédbe* 
Mennyi Vadat, melly fok Madarat láthatni l Galambok 
Búgjokban vígan burokoinak : kasba fzorúlván, 
Dong két Méhi féreg, 's felkelvén, hartzokat indítt 
Eggy-más köz'tt; Halak a' .víznek fzéllyére verődnek: 
Nyál mereyénn emelítti falit, 's ágaskodik.- a' Vad , 
El-veti vadfágát *s önként rekefzekbe tolyódik: 
Görbe nyakán más-más fzínt-hordó Rétze, fzavattyái 

S 4 



2go A9 Pamfzti Majorságról 

Liíddal, alig billeg'.: Tyúknak formája nem hegyke": 
Büféké Kakas merevítti nyakát, emelítti taréjját, 
fészkét 4ldalain mozgatván ízárnnyaifc, örvend* 

Hím-Páva. 
Ám de leg-első helyt vár itt a' Páva magának.• 

íme , kerekre miként veri hímes tollait; íme 
A ' főidet mint fepri ki-nyáltt farkával! eHiűlnek 
A Kakafok, Tyűkok, Rétzék, és Kappanok annak 
Szépségemé ezeket nagy teft-álláffal előzi; 

','S tollaiban fel-duzzadván , *s a' tzifra taréjtől 
Ékül vén, mint Hertzegné.,' sétálgat alá 's fel.* 
És főképp' kedveili magát, mikor a' kül' határban 
Farkát meg-tsávaríttya, 's ezer fzínekbe vegyítvén, 
A ' gyönyörű rétnek bátran tsüfollya virágit. 

Fényes sátorival fzépíttsen Páva nagy udvart, 
9S éjeleken vigyázzon, az ház* tetejére ki-fzállván; 
írott farka, legyen tzifrája vitézi fisaknak.-
tegyen arany legyező, hogy nyárban vélle leányzá 
Szellótskét indítthallbn; 's ámbátor ez' áHat* 
Hűsánn-is kapa néha-naponn a5 Romai konyha : 
'E torkolTágnak követője ne légy t e ; mivelhogy 
Nem dobződásért fzületett a' Páva, hanem tsak 
H °gy gyönyörű fzépségével múlafía fzemünköL 

'E madarat (mint-hogy több a9 dítséret előtte 
A' frifs-étkeknél) könnyen tarthatni KÖIefsel, 
Árpával, vagy Lednekkel „• mert motskos határban 
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Lábaival vájkálni magot f^gyenlene, 's étket 
Bút tolvajsággal, tiíztes létére , keresni. 
Többre ne terjedgyen gondod: mivel hafztalan annak 
Hajlékot tétetni; vagy-is kívánni, hogy ülni 
Kezdvén a' Nőftény, bizonyos féfzekre tanúllyon. 

Zőld-fának fzeret ágai koz'tt a* Páva lakozni; 
Válogat abbana-is: máft fzállására temérdek 
Tölgyeknél, 'Platánoknál nem fzenved * ezeknek 
El^terjedtt ernyojök alatt vefz nyugtot, egyébtől 
Nem félvén, hanem eggy éjtől: m^rt hagyni találván 
Álma fzemit; refzketve kiált, panafzolkodik 5 és r í ; 
Azt vélvén, hogy, mellyet az éj láttatni nem enged, 
El-vefztette legyen tollának dífzit örökre. 

*'* UlÖ-Pava* 

A' gyakor erdőbenti a* Nőftény Páva titokban 
Tartya tojó féfzkét 3 *s önként ül rajta; kívül tsak 
Néha jelenti magát, hogy némelly báza-fejetskét 
Szedgyen hamar, 's kis magzatihoz fordúllyon azofiah 

El-rándAl a* tüllagos Hím, elejébe; meg-hajtya 
Erre , meg' arra magát; hízelkedik, és fel-emelvén 
Kedv-kereső fzárnnyátj kegyesen lapogattya; de nem 

megy 
Semmire képével .* fzép-nyájas mődgya, 9s panaffisa 
Hafztalan : a' Nőftény egyedül aprójinak örvend: 
Szivéből máft mind ki-rekefzr. A ' Férje mreg-únvátt 
5E dolgot 3 >s boiízonkodván, hogy napjait özvegy 

S 5 
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Sors komoríttya, nagyon fel-forr, és fzinte meg-Őrül. 
E* kozbenn orral, vagy feddő fzárnnyal ugyan-tsak 
Nem- mer r'ája, rohanni, hogy így idegenkedik önnön 
Párjától; minthogy gátollya tekéntete , mellyel 
Van tárfához.- hanem gyülÖltt, és fzíve' tüzében 
Gátot-tett tojománnyira megy, Vmind öfzye-tiporván , 

• "Öntf majd-majd nap-fényre jövő tsemetéjit el-ókya: 
Illy feneség ered a' buja, '$ vak fzerelemnek hevéből 

Rettegvén , ettől fzövevényes helyekre vonódik 
A' NŐítény, maga terhével, 's nagy-mefsze kerülvén, 
Tsiir-tsavar, és igaz ösvénnyét titkollya, gyakorta 
Vifíza-tekéntgetvén, nemhogy üttyát fel-vegye süru 
Fákra íel-úittébenn a' férje, 's utánna nyomúilyom 

• Páva-Fiák. 
Jobb réfzént mikoron ki vagyon már koltve tojása: 

Örvendvén az elő-meneten, Y a' dolgot el-űnván, 
Már azutánn féfzkére nem ül ;V nem heveskedik inkáib 
Még pelyhes verűt fzárnnyokra botsátani némelly 
Vers-faragó; mint-fem kívánny^ ki-hozni jTzugolyból 
*E gőggel teli-tőltt anya fényes napra porontty'it. 

Erdőnek fzövevényes helyit visgáld-meg azonnal, 
Fürge Leány; '$ ha tojásra találfz, kebeledbe ne tartsad 
Rejteni, fzégyennek; melegét pótolni; '$ ezen fzép 
Állatnak fzorgos gondgyát anya-módra vifelni : 
így tett a5 Tsáfzári Leány , fzép Lívia; 's annya 
Lett kőltésébenn a' fzép, 's Fejedelmi madárnak. 
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Dajkálkodnod időd nem lévén vélle, vagy tínván, 
Más any ̂ -pávához tedd-ált' a' gyenge fiókát: 
A9 fokasültt fzámnak .meg-örúl, 's vígadva fogadgya^ 
Néz:!íze, minő kedvvel sétái, és millyen örömmel í 
Szlmos magzatitól környül-vétettve miképpen 
JŐdög-elö , 's kedveli meg-díts értetni majorbann. 
El-menvén háztól azután y ki-vezérli mezőre 
A* féregét; de midőn le-rugafzkődik a' nap az égrol^ 
Meg-fordul, *s fijait zöld gallyra fel-ülteti, mellyre 
Fel nem tsdfzhat az agg , 5s kártékony Róka fetétbeíí. 
JHogyha repülni magok nem tudnak az ágra magoktól; 
Szárnnyait el-nyújtván , maga hoz fegedelmet az annyok, 
És hátánn emelitti." midőn pedig hajnal hasadván. 
A ' Napnak keletére homályt el-kerget arany fény: 
Szállanak a* fáról; 9s ha-talán valaraellyik ijedve 
Fenn-rakadoz, '& még fzárnnyaiban nem bízik; az annya 
Néki-megyen, *s le-táfzítcya, leg-ott repdesni tanítván* 

Hogyha taréjjá hasad (valamint a' gĵ ermeki fzájnak 
Meg-nyíltt ínnyé között látunk ki-fefelni fogatskát) 
A' földön betegenn heveréfz a* Páva-fi; sir ; r í ; f 
2S orvosló kezekért könyörög, légy er'tte, Majomé/ 
Vedd-fel, ápolgatván .-, V édeske favóval el-íizvén 
Étel-el-únásátí 's mint-hogy fájdalma nem enyhül 
Más írrel; vígafztallyad jó , 's gyenge falattal. 

Ülő - Tyúk. 

Nem .tefzen illy titkot, mikor hozza tojásait, a' Tyúk; 
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SŐt koty^oláft indítt., és vifzfzá-kéri zokogva , % 

Féfzkébol ha-talan ki-fzedettek, hogy életet adgyon 
Jíékiek, és Pisién- féregét támaíTzon azokból* 

Erre pedig nem minden anyák alkalmasok / ifjé 
Jértzéhez nem igen bízbatfz ; mivel erre meg' arra 
Konnyenn-hajlandó, 's eggy helyt vefztegleni nem tud 
Több ideig .* márfok próbáko?;m által-efettet 
Végy ülésre.' fcilentz tojományt;, ;vagy többet, alája 
Heíyhezvén; tudn'illik ba több ínég-férhet alatta. 

A' kotyold Tyúkonkönyöríüly,.friís vízbe merítvén: 
így'az heába-való bű, 5s a' kÖltésre-vönó tíiz 
Bl-múlván, ismég, mint annak előtte, tojáft hoz. 
Tréfa gyanánt orraim által-vontt toll-is el-íizi 
E5 képzeltt nyavalyát, és más gondot vet elej'be. 

Éjtfzakról dereket-lehelŐ fúvalmit erefztvén 
Tél* idején Boreds 3 tojományt a' Tydknak alája 
Hafztalanúl rakogatfz .- nintsen mód hozni parizffal 
Néki fegéttséget: Tűrkéji ki-vefznek hidegtől. 
Költését a' Nyár-is igen gátollya; mivelhogy 
A! roftot, melly a' munkának kezdete, sérti 
A* villám, ys meg-bonty^* midőn rendítve meg-indítt 
Ketretzet; és ámbár zivatar közelebbre nem hallik, 
Még-is az Eb*tfíllag meg-rontya gyakorta hevével. 
A' Terméfzet utánn indiílly; 's kikeletkor hamályos 
Erdőkben mikor a* madarak kéfzíc^etik ingó 
Fé&keiket, 's tapafz-házaikat, 's meg-pelyhezik a' bel 
.Óldaíokat9 vagy lágy gyapjúval meg-tömik; akkor 
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Tsendes helyen Tík-féfzket emelly , poly vával az allyát 
Meg-rakván: hints böv eledelt a1 földre körülié, 
.Kínálván az anyát, hogy egyék, és el-ne felejtsen 
Sok munkáji közé pihenéft-is vetni: hogy ofztáti 
Többes erőt vegyen a' Pislen-nevelésre magának. 

Orrával fel-alá-forgattya tojáfait a' Tyúk , 
Hogy langyos melegét minden réfzekre fel-ofztfza. 
Ez t , 6 nem tévin, te magad vidd-végbe, Majomé y . 
Rajta verefs jegyeket vonván ; 's gyermekre ne bízzad r 
Szem-füles a' gyermek; 's nem tudgyameg-állam, hogy ne 
Nyiillyon mindenhez.* 's örömeílebb fzenvedi Tyúkris 
Vén Áfszony' rántzos kézit, hogy-fem rendes Icaska' 
Szép kattsát; mert végre, ha nem tílthattya magától, 
Mord zajjal, 's haragos fzemmel; képére feUugrik, 
9S körmivel, orrával, fel-fzántya, le-vérzi pofáját. 

A' Tyúhfinak nemzetéfe, és ábrázoltatása. 

Míg késem," 's magamat mindenre ki-nyújtom, azon« 
bann 

Élet-hozó meleget kezd'tek kóftolni Tojások .* 
A ' Medv, ofzlódván, ki-repűl végtére, 's naponként 
A' bennek-lévö magok inkább öf2ve«verodvén , 
Lafsanként más-más formát ábráznak : elobb-is 
A ' nemzéfre-való tiira külöir.b boltra fzegodik, 
És eleven tagokat képez, még gyenge vonáfíaL 

Már kettős buborék, melly meg van töltve fejérlo 
Nedvvel, két fzemnek fénnyén meiierkedik; és az 
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Agy felemel két réfzre velőt: majd gyenge velőtske 
Ke! innen , Y minden tagokon végtére ki-rándúl : 
Már ered a* véres ízív \ 's hozzá-férkezik innen \ 
*S" túl-is., majd tsonttá*válandó , moítan erőtlen 
Xeír, '$ ollyan -, valamint az hajó-talp, mellyet az áts-kéz 
Ofzv'-aikot tolgy-ízálakból, 's víz-hátra fel-üítet. 
Semmi madái*\jele nintsen még: négy napnak utánna 
Látni lehet mindent: nyúlik két lába : tűrázik 
Két fzárny a* vállán: fejtődik két fzeme: tsonttyána 
Hús kéj : a* feje no: velejét agy közbe-kerítfi: 
Abrázattyábol meg-erefztett orra ki-horgad .• 
Kelnek inak: támadnak erek; több ágak erednek '* 
Már éggy törzsökből , réfznek réfz életet adván* 

Majd az hsjó-talpú képhez két rendivel oldalt 
Ád üy Terméfzetj 's ne-talántán zárva maradgyott 
Eggy-némelly el nem-kéfzültt munkája ; ki-látfzik 
A* fzívetske: tildő' fúvdji ki-nyílnak; azon-képpV 
A' májnak fzűro kis edénnyi, 's az ételi főzéft-. 
Végzendő gyomrotska: mivel fel-fzívja tojásnak 
Székét a' Hslen f > '$ abból tápláltatik, a' míg 
El-nem oízol rabsága,'sfzabad levegőre ki nem jő* 
Hoíszú, 's öfzye-tekertt bélekbenn. higgad az étel; 
'S el-fog edényt Jeg előre tejes líedv: ez pedig ismét 
Meg-tifztiíl 3 és el-kéfzültöbb-féle hafzonra. 

Tyúk-fiaL 
Meg-lévén ezek, a' tagokon bőrötske vonódik;* 

Záratik a' fzívnek feles efzköze gyenge gyomorba: 
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Bél eket has le-fedez í míg pelyhbe nem Öltözik a* kis 
Tfirke, ki nem dnghattya magát; hanem haifai, az olvadtt 
Zsív közepett, úfzkák feje> bólt-formára meg-hajlott, 
Der'kával.' ki-fefeltt kis lábai, 's fzácnnyai , tsüggnek." 
?S már az el-úntt bortönt orrával víjja; 's az héjját ' 
Fel-törvén, ki-fefzítti magát 9 's fzabad égre ki-hozza: 
El-bámúl a' még nem-látott fényre: pipegni 
Kezd ottan, 's annyát mindgyárt ismeri fzaváról, . 
És langyos kebelébe fzalad; 's a' gyenge falatból, 
Mellyet féfzke körül lát hintve, begyébe rakosgat. 
Gh, de fokát ne zabáOybn: ezer yefzedelmeket indítt 
A' rendetlen evés .- meg keli tapogatni, Majorpé , 
Gyakrabbann a* Tűrke' begyét lágy kézzel: ha többet 
Et t , mint-fem fzükséges,..yólt5 böjtollyon el-addig, 
Míg meg-eméfztődvén, tefttére fel-ofzlik az étel. 

Roíiélyos kofarat borogafs a' Tyúkra a hogy el ne 
Mennyen az udvarból, és mefszebb giz-gazos helyre 
Kisdedeit ki ne horddgya* Szorofs korlátba rekedni, 
Kelletlen dolog a* Tyúknak: mert nyája körülié 
Játfzodozik ; kebelébe fzalad; vállára.fel-ugrik; 
Tfintalanúl nyargal, 's orrával tsípdeji fzárnnyát: 
'S eggyik ha kezd a' máfikkal viadalra ki-kelni, 
Magzatinak dolgát vígadva tekénti; 's előre 
Már fajdíttya , minő kakasok névekednek azokból 9 

'S melly bátorsággal fognak vigyázni féregre. 
Már eggy holnap utánn fzabadon ki-vezérli mezőre 
Tsiikájit, '& fzemetesb helyekenn a' földnek alólte 
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Ételkét kaparáfz; 's maga fziikségére nem hajtván, 
Magzati köz'tt a' leltt magokat mind rendre fel-ofztya, 

Á Tyúknak Fijaíhoz-valú fzereteté* 
Minden-réfzre teként vigyázó ízemmel azoiibami; 

És ha repesni talál oda-fel Tfirkéket-eméfztÖ * . 
Kánya, 's vefzélyt akar a' nyájnak kéfzítteni: töíiént 

-Hangzani kezd; fzéllyedtt féregét eggy helyre, kiáitya; 
'S a' ki faját vefzedelmei koz'tt félékehy, erőtlen, 
3S a* viadal-mefterséget nem tudgya ; fijáérí 
Fel-tátnad: neki-bátorodik ••nem gondol halállal.' 
Földre lapul; fzárnnyát ki-fefzítti (hogy annak alatta 
Mentt légyen fija) fel-borzadtt tollakkal haragra 
Fel-gerjed : fel-tartya nyakát: neki-fzegzi nagy orrát .* 
És nem fél meg-víni; hanem zajogásnakverefztettv 

Ny elvvévél viadalra ki mer fzólh'ttani Kányát, 
'S a' Tfirkékre-törŐ vad ÖJyüt haragphanggal eí-íízi* 

Hogyha derek támadnának kikeletig ; peheliyel 
Meg kell a* fzatyrot jó-bövön vetnéd: ez ágyba 
Rakd-hé naind azutánn a' kis" Pis?lyéket, hogy anyok, 
Szárnnyá közé yévén , könnyebben védgye hidegtől, 

... ,Pip. 
• • . ' • • • . * 

Fő-képpen pedig a' FíptőT kell fálytení; níntsera 
A' Tfirkéknek hamisb nyavalyájokmint-fem halfyelvek 
Vékony bőrbe fzorúlt. Ne halafzd orvosiam"; fogd-meg 
A' Pislent: tátsd-fel fzáját; és vond-íe kezeddel 
Nyelvéről, 's az halálra-vivö veszedelmet elözd-íüeg. 
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Majd, mikor a* Szerelem* tüzeit már érzi, '$ tulajdon 
Véreivel verekedni ki-fzáll a* Tűrke, Majomé t 

Fogd köfzörültt késedé menny ellene, mesd-ki reményét: 
Hogy míg élj meg~párpsodáft5 's atyaiénál,ne tudgyon; 
*S fordítván Kappanra , nevét, hízlald«meg idővel.r 
Űltefíed fzénára .* fetét, 's fzük helyre rekeszd-bé.v 
V4gy ázott árpát; kéfzítts-ki belolle kölodört 
Gömbolyegen, 's gyakran tomögesd, míg nagyra ki-

nem no 
Tagjaiban, 's hátán ki-nem ül sárgulva feles zsír, 

Tfirke- Fezefő ̂ Kappan. 
Már a* Tyúk ha le-tefz kotyoláft f nem erefzti-le főidre 

Szárnnyait oldaliról, fijait nem idézi gyakorta, 
És nem akarja tpvább fel-alá-hordozni magával 2 
A* fél-hím Kappant kéfzítsd új tífztre; faogy a* kis 
Pisleneket maga horddgya, -s legyen dajkájok ezentóL 
A* tollát mellyezd4e hasán, 's yeregesd»ki tfílánnyal 
A ' borét; mkjd a* íajogás, és vifzketeg arra 
Birja, hogy a* pelyhes fiakat melléje fogadgya* 
A z , meleges kebelét kapván, fzárnnyának alája 
Rejti magát, 's pelyhhével hasát enyhítteni kezdi* 
Vifzketegét mikor á' Kappan gyengülni tekéntif 
Mert a' jót még a* barom-is jól fzokta fogadni) . 
A ' vele-tett hafzonért jót tenni vifzontag igyek'zik »ft 

FeUvefzi; 's vigyázván anyok-ként r'ájok, orommal . 
Hordozgattyaj \ kinek, mint Hímnek, kell vak 'Noüéujt 

T. 
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Kormányozni, ki-metfzettvén, feleségi miveín-e 
Adgya magát, Tyúk-módra kotyog, gyengítri fz-avát, és 
Nem fzégyenli , nemét feledékenységnek erefztvén,. 
A' Kakasok' fijait fel-alá-hordozni ízülék feöz'tt*. 

Jóllehet a' tojományt a* Rétzé ki-koltheti, 's Lúd-is; 
- FogÖrel ezen gondtól Őket.- mert, hogyha nem ér a' 

Vízi madár maga kénnyé ízerént főrödésre , ki-íbrvad.* 
:S" meg-térvén az hideg vízről, az el-íiltte tojásnak 
Élet-adó melegét íe-fzivárgó nedvvel ekóitya; 
'S a' zápon-maradott tojománynak bűze ki-terjed. 

Lúd-9 fs Rétze-tojásókat tí-koíto Tyúh 
A* Tyúk-is költ Rétze-fiat ,'s étetni ki-hordoz, 

M-íg valamelly tó, vagy folyamat, fzein' élej'be vetődvén, 
A5 kisded féregét feredés're nem hívja : legott az 
"Néki-rolian, fzaporán fzedegetvén lábait, és két 
Szárnnyaival tapsolgatván, a' vízbe fzököllik , 
'S víg, zubogá^okat indítván, üdvözli hazáját. 
A* Tyúk iffzonyodik-• majd tsak-nem fzél üti." toll* 
Fd-borzad: rettegve kiált: már erre, megintteti 
Arra-fzalad, '$ víz3 fzéllyéról keíeregve tekéntíu 

Hafztalan .* a' tóban még inkább játízanafc : itten 
Buknak, amott magok' öblíttik; lábokkal eveznek, 
'S küfzködvén az habok' tetején mély árkot ha&ítn&k. , 
A' Tyük'a* korban fzepiléli, mi-féle féreggel 
Bajlódnék, 5s hogy kűlömb fejt vett volna msgíhoz; 
?& el nyögyén a' fajdalmát s Rétzéjit el-haggya; 
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'S Hieg-térven egyedül, a* Tyúki féregbe megy ismét* 

Rétze i és Lúd 

Jóllehet a1 Tyúktól el-esett a' Rétze fi ; még-is 
Fel kezdvén nevekedni, ki*megy falatozni mezőkre. 
Ám de ha körmös Ölyút valahol leskodni tapafztal, 
Melly majd-majd ott éri; magát ki fegécti vefzálybök 
Mert tudván fetsego nyelvét / fzájába követekét 
V^vén, meg-futamik, fs a* partról vízbe le-rándúl, 
Benne leveg, 's örvendve zajog .• 's miftor a' íe; e Ks.nya 
Néki-hasítt; le-bukik , 's másutt üti meffze magát fel: 
Meg-tsalatódik az Ölyv, és fzárnya h/izontalan' ázik 

A' Rétzét boronálct földekre botsáthatod; a' Lúd 
Örizetet kíván / mint-hogy meg-rágja határnak 
Kéhttseity és rétnek feljmét trágyája ki-vefzti; 
'S a' Pipe küfzködvén a' vaftag perje-voniíFal, 
Végre nyakát fzegi; 's fzájában marad a' le nem-ett fü, 

j$ Kakafok köz'tt-való villongás. 

Vízi madár-fiákat le-tsatolt eggy-máshoz Örökre 
Hív fzerétet : nyájjal mennek pázíimos hegekre.* 
Eggyütt-indűlnak kedvelltt fertőkre, 's tavadra. 

Mntsenek a' kisded Kafeafok le-kötSzve háíbníő 
Friggyel: örök tsata van köz'ttők; körmöknek henyélío 
Napjok nints; és a' mikoron viadáka ki-fednek • 
A* Szeretők elsőségért, és jérí#e-iryerésérr.; 
Eggyik réfefem fzenved uratj nsní £^Bve4 hafonldt; 

• T * 
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És el-fzántt akarattya vagyon, vagy vérrel-is első 
Pőltzra fel*hágniK, vagy élettől fzép, ?s tifztes halállal 
El-bútfúzni / nem erdőkben, nem titkos helyekbenn 
Ütköznek-meg , hanem nagy Tyúki féregnek előtte; 
A* mellynek nézéfe nagyobb viadalra hevíttú 
Borzadnak merevedtt nyakokonn a* tollak/ az állok 
Véri fityölekkel lángol / nints itten az hartzra 
Kezdeti kéfzűlet: két réfzről öf^ve-tsapddván, 
Hirtelen a'mellyet mellyel verik, orral az orrot/-
Vifzfza-döför körmöt korom: öízve-fzakádva repülnek 
A9 tollak: febek ejtÖdnek/ meg~erefztetik á' vér/ 
Még fem elég; a' gyűlölség, a* méreg ^ az ádáfz 
Hártz nem tfillapodik-meg elébb, míg földig alázza 
Af gyozo, le-tsepúltt, társát: ezt végbe vihetvén , 
Nagy gőggel fel-tartya magát ;• fel-duzzad egéfszen , 
*S Öfzve-tsapott fzárnyakkal Örül; diadalmi hegyeíTdalt 
El-kukurékol: egéfsz udvarban már leg-hatalmafb.( 

Á Kaiafnak termete* 
Nékie dífzt, *s Felséget nyújt az egekbe-tekénto 

Fej-tetejénn a* tzifra taréj, két lábait-őrző 
Sarkantyú, nyakról le-f oly <5,nagy-meffze ki-terjedtt s 

Lángba/s aranyba-vegyültt tzafrang,-áll-kaptza-boríttó 
Nyalka fzakáll, és nem fityegő * hanem a'fej* hegyére » 
És vállára magaffan-vitt fzép farki tekervény. 

Még az Orofzlány-is, melly* ordíttása tövéből 
Meg-rcadítti vadon '-Líbiát*, meg-fzíyja Kakaínak * 
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Látására magát, és ellent állani nem merf 

A' mikor ez feRaitya fejét, 's el-kezdi hegyeffenm 
Énekig és hatigös fzárnnyal tsattogva meg-indúL 

Ez feffimit nem félyti magát; a' gyáva féregnek: 
Tart egyedül vefzedelmeitől'.• tsendúlni taláiváa 
A ' fúle leg kiffebb kétes zorgéfre, leg-ottan 
Környúl-néz:; emelítti fejét; fel-bíztat anyákat, 
Hogy vefzteg legyenek , *s bízzák magoké űgyöfcot * & r'& 

A4 feleségeit-is kegyeién táplállya; 's kerefvén 
Lábaival magot a' főidből; mint hív atya, *s hív férj9 

Fel nemfallya; hanem Tyúkokra/s Tűbékre feUofztya. H 

Pulyka* 
„ A' Nőftény Pulykát Hímjéhez nem köti könnyen , 

Sem fzeretet., fem nyájaffág, melly nyújtatik ettől ;i 
JóMehet, a' mikor az, pázűntra füveim ki-mégyen, 
Vélle ki-mennyen ez*i$: *s tetlzőbbüek tenni reménylvén 
Nála magát; tettén borzadgyon tolla, dagadgyon 
Öfzve-vonott nyaka, torka verefs tseppekre pirúllyonf; 
Öorbültt orráról, fallyon meg-erefztve fityŐlék , 
'S minden réfzre tsavarja magát í és egyre fuhogjon 
Rezzentt fzárnyaival, 's majd rút zokogáfra vetődvén, 
Durva panafzt ontson; még fem lágyiíl-meg aáhölgye* 

Oh, be nem illyen az hímzés nŐftény-Páva* fzokáfaí 
Hallyon-el az; meg-dermed ez-is : meg.elozi tüzével 
Szép Dídő', Száfó', *s érzékeny Fédra' fzerelmét* 
Ez , tor ta fojtotta nyakát; tengerbe ízökötfc %z 

T 3 
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Nagy fájdalma miatt; meg-gyűjta kazalyba-rakott fit 
*S r'aja fel-ölt, menyét ált'-yérvén karddal , az első, 
PJvát Öl fzeretet,melly, tűznél fokkal eröííebb; 
öílobb a' kardnál; keferiibb a* tengeri víznéL 

McAtyü* Az házi maácwahiák bafznoi. 
AVNőítény Hattyú nem imígy sírattya-meg Hímétt 

Elsőbben temeíéfre-való dalt énekel annak, 
És azutánn el fzánnya magát az halálra vifzontag •• 
Tévelyeg as víznek fzéllyémi; elfújja magának: ' •N 

A'-yég* biitsuzáft; kíván meg-ofzolni; Világot 
Hagyni; bizonyságul híván a' tifzta folyókat, 
Hogy vígan mégyesi kedvelltt férjének után na. 

Aprrf házi Majorság köz'tt ne kereíTetek Hattyút.-
Vízpartok mellett, és pnfzta magános helyekben 
KeiveÜ lakni, 's tavak^fzéllyén leíl vetni halaknak. 
Baggyuk fája; tekervényes folyamoknak örűllyön , 
É~ gyönyörű hanggal vígafztalgafía fzerelmét'.• 
Néked azon lévén fzorgalmad, hogy afzztalod' étkek 
Ékírtsék f 's ne tsak unalmas tsevegések habarják 
Érzékeny fu'eid'; Kappant nagy fzámra nevelly-fel. 
Házadnál fok Rrjtze legyen, fok fózni-valő Lűd: 
A3 derek-allyba pehelyt, és íní-tolíakat ád ez V 
Mellyekkel levegőbe magát nem tudgya Poéta , 
Néha talán fel-emelni tovább ef lajha madárnál, 
'S-mint új Lúd, íseveg a' pirőbáltü Hattyúi J[eregbenn? 
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Az házi madaraknak neveltetéfefoől* 
Ám de kiváltképpen Tyúkot fzaporíttson. az Afszony5 

Házánál".- abból várhat dítséretet; abból 
.Várhat pénzt; abból maga házi tselédinek ételt* 
Bő kézzel veííen két ízbenn enniek : elsőbb* 
A ' mikoronn ülőjökrol reggelre leszállnak;. 
Es azutánii mikor eíie-felé haza-jőnek határról 9 

A\nap el-iidozván, nyugalmat venni; mivelhogy > 
A' napnak (bátor rövidebb korlátba fzocíttson 
Nyár éjét, 's Tél bővíttsen) nyugttával eUűlni 
Szoktanak a' Tyúkok. Mikor a* Nap ( fogyta találváti 
Esni) minap kevesebb íügárt eregetne Világra; 
Gondolván ezek, hogy már Éj kozelíttene kormos 
Sátorival ,• mind bé-takarodtak az ólba, 's megintleti 
A* tsak hamar ki-derűltt nagy fényefségre ki-jottek., 
Még fzemeket meg. fem lopván az időtelen álom : 
9S e* rövid éj, 's az ezent-követö fény hogy* tuda] véghez 
Menni Kakas-fzózat nélkül, bámulva tsudálták. * 

Apríttson kápofzta-levélt; 9s 6 vélle falátát:; 
Tengerit, és árpát hintsen; 's ismeretes hanggal" 
Gyenge barom-fijait fzőllíttsa magához az. Aflzonyr-" 
KéfedeLem nélkül, terjefztett fzárnyal-, eiej'be 
Futnak ezek; 's valamint a* gazdag Uraknak el-áliya. 
Ajtait a' kóldus-fereg; és mikor egyfzer az házból 
A' kívántt alamifna ki-ja, lármázva kiáltoz >.. 
Jigybe-nyomúl, 's leg-elől kíván ki-ki nyermUiafon-képp* 

* T 4 
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Á ' mikor Öfzve-metéttt labodát, jsragy terhes otsával-
TŐItt kosarat ki-hoz a' Majoros* felesége; leg-ottan 
R'á-ziidúi, 's törekedve rohan főkeféié barom-fi.-
'S minthogy több fzabad a* fiatal, 's még gyermeki 

~ kornak; 
Ugranak a* Tfirkék kebelébe, kezére /fejére , 
És nagy-fzemtelenűl tfiripelnek, hogy enniek ádgyoiu 
Ő "bőven ki-vet ételeket; *s már a1 panafz enyhül; « 
ÍMint tömhefse begyét jobban, eggy lábig azonn van. 

A ' nyárnak forró melegét gyengíttse levél-fzín, 
3S védgyen-meg tollas féregét rút fergeteg ellen. 
Önts ide hamvat»is, a' mellyben kénnyére , ha tetfzik, 
Hempelygeffe magát a* Tyúk .• v í z , állyon előtte 
Mindég, mellyből ő nem néki-hajolva, hanem fel* 
Nyújtván égre nyakát, gyakrann öblítgeti torkát. 
Sűrű likra ki-fúrtt válut környékbe vegyen-bé; 
Hogy, mikor ínnya talál, ne fzalafszon motskot edénybe-

Tyúk-ók A' Rókát el leli tíltanu \ 
A* Tyúk-ől távúi legyen helykeztetve ízíobától; 

*S bé ne vetődgyék a* tsínos konyhába barom-fi 
Hűlömbenn, hajtsak, a* tollát le nem húzza melegvíz* 
'S nints bőrén fúrünn által-nyárfolva fzalonna.* 
Mert a' Tyúk, és Tfirke fzobád' rútfttani fogja; 
Es* ha-talán tudománnyaidat kinn űzni fzeretnéd, 
Tsaknoem meg-fiiketűlfs a' fok Lúd-'s Rétzé-ftav&k-

kQZ'tt* 
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Ám de SütŐ-házhoz közel helyheztefle, melegnek 
Kedvéért., a* Tyúk' féfzkét a* Gazda 3 Kafa&ak 
Hallani kívánván fzavait, mikor hajnal* haiadttán 
Bívni fzokott napot ez , *s álmát kergetni fzemekbőL 

Bíztosb a3 ki-kapartt falban le-terítteni polyvás 
Ketretzeket 3 mint-fem kofarat fel-akafztani fzegre, 
Mellyet igen könnyen fel-dont hebehurgya repülés* 
A ' tfipogó Tűrkék* fzámát terjefzteni vágyó 
Tikok alatt (nem tsünnek-el így) záp légyen-is ámbár, 
Vagy méfzböl, mázból; jó volna potofnokat hagyni, 

A* Tyiík-ól közepénn aggafs négy fzegre ki-bárdoltt 
Léfzákból roftélyt; ne-talán a' Tfirke, nagy álom ' 
El-íogván, sík pallóról fzédűlve le-hállyon. 
Ülőjére megint hogy fel-kaphafson, ha rólla 
Efni'talák; legyen a' falhoz támafztva fogas riid* 
Vagy fok léptsővel pártázott defzka.* hafonló 
Hágtsó kell a' Tyúknak, hogy az fel-menni fegéllye 
A' fzaru-fára, midonn el akar már ülni; de vond-le 
Késobbenn a* lajtorját, hogy bé nem lopódgyék 
A* fene Róka, 9s feles Tfirkéjidet el ne rabollya: 
Mert minden mefterséggel csak azonn van az iűHz9 

Hogy prédára-fzokott torkát Tíibe-vérrél itafla* 
Kéfzűlly-fel vefzttérei '& ha tőrt el fogna kerőlní, 

Végy más módot elő: kellyen fegyverre Legénység} 
TÖIuön puskákat fzaporán« 's gyors ómtal frUejtrd&jf 

T S 
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Járja-meg a* fzomfzéd Majoroknak: rendre lakás'it; 
És a' kártékony Vadnak nyers vérrel el-öntott 
Torkát a' kontyos népnek-fzetn'dej'be ki-tévén, * 
Nyerjen ajándékot j nyerjen dítséretet attól. 

/ jf Mafszerakomi majorról. ''. 
Püdogalom vala Mafszerakom5 vígságos határinn 

Én ezeket; tudn'íllik az hol, már -garttya lohadván, 
Lafsű habjaival nyalogat ballagva mezaköt. 
A ' Tárnis* folyamattya, 's tsekélyb martokkal övedzett 
Árkából ki-tekéntélvén, V pór-házakat itten 
Kelni, 's amott térséges határt terjedni tsudálván, 
Antsorodik* 9s a' jófzágnak vég* fzéllyei mellett 
Tévelyeg ámolygó vízivel, 's ked velli helyeknek 
Ékeiben múlatni magát, V el-válni neheztel 
Ö töllök, valamint örömeit nem válok-el éa-is. 

Ott , az hol a' fatsaros folyamat lafsútska vizével 
t)fzve«fzakad, 's zöld s$lymet-hosó puha rétek hevednek; 
A' túlsó, parton kő-fzál ferdükfel; ezenn ü l , 
'S Égnek hasítt játék-fzín képű nagy liget: eVkoz'tt 
Kát fakad a' kő-fzirt' tetejéiin, a' mellyet atzéloí? 
Afiya,'midőn meg-fzült, tsupá moftoha módra tafzítváis J 
Á darabos kövek' hátaikon, tajtékra fodorgat i-
Ó pedig el-komoriil, nem lévén mödgya kerefztül- " 
.Folynia Mafszerakom' kertin ; 's dörmögve, morogva, 
A' fzomfzéd Tárnis' vízivel' vizit öfzve-vegyítti; '' 
'S-hogy neve Hints, és nemtelenűl kell vefznie ; dúl-fíl/ 
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r A* mikor a' le-zuhantt folyamat' zorgésiré fokfeor 
Nyugodnám ki-viniltt páftonn., és fzéltibe nézném 
A' fok Tyúk-, és Rétze-fiat fzép-tlillagos hantonn : 
Éfzre vevém,' melly nagy fzeretettel. voltának hozzám 
A' Múzsák5 kiket a' zajtól, 's a' várafi periöli 
Mefsze-lakó tsend édesget, 's kik az hímes határra! 
Mitlattyák magok', és fo-képp' vendégi fzeméllyeL 
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PARASZTI MAJORSÁGRÓL, 
T I Z E N - H A R M A D I K K Ö N Y V . 

Galambok. 

M int kell látni Galambokhoz, milly7 étkeket adni 
Nékiek, és mitsodás fzáüáfi rendelni j:- mi-féle 

ErfcŐits légyen ezen népben, 's melly drága fzelídségf 
Nagy Lámon, mivel úgy akarod , versekbe rekefztem* 
Én mikor on vékony munkátskát űzök, az Orfzág' 
Dolgait intézed T e , Vezér nagy terheket hordozfz 
Győző vállaidon^ kéfz vagy mindenre , *s felelni 
Mindennek meg tudfz egyedül .-< hatalommal, erővel e 

FŐ méltófsággal, 's éfs^el f tsuda módra jeles vagy* 
Ekkora lévén-is y ki ne zárd az határi lebelj|éft;# 

*S napjait éltednek verd-fel fok időre, magadban 
Még nem változván; a* többit néked hatalmas 
Orfzágunk' igaz ítélő Fejedelme meg-adgya ,/ 
É* maga lefsz jeles érdemidéit kofzorája Fejeibafcr 

A9 Gdamh~"bu$ 
Hilyheztetése. Építtesd 

Váraitól, 'SÍ falutól legelőbb'-is raefszite légyéi* 
8xék# Galambnak .» hogy4Qalmai zaj fel ne keverjt 

i * - \ ' ' • . ' ' . " 

j *• I ' •" • ' 

' ' " ' • ; • . . . . - : / • • ' • • • • • 
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Nyugalmát 3 vagy Egér titkon féfzkére ne mennyen* 
A* közelebb folyam, és erdő fem kellemes ; eUop 

Mefíze-tekéntetet a' lombos liget' üftöke; sűrű 
Ágai köz'tt tselt hány az Ö!yü; 's táborba kiszállván 
A' ízeiéi , a' zúdúltt gallynak ropogása fület sért* 

Szörnyen zúg a' fzotnfzéd víz, 's a* tifzta Galambot 
A' feredésre le-tsallya kegyesb hidegével; az honnan 
Tsúr-vizesen mikoron meg-tér, 's így üli tojáűt, 
ÉlefztŐ meleget ki-futúl nem vélte belŐUÖk. 

A1 melly hely fel-domborodott > '$ az alatti mezőkre* 
Mefsze-ki-látáfsal kedvez feemeidnek ; akár bort 
Szíillyön , akár búzát; az lefsz fzállása Galambnak, % 

Ott leli-fel gyönyörűségét. Épüllyön az háza 
Márvány-ofzlopokonn .* ha pedig más-felire volna 
A* márvány el-fzánva,'s kevés költséggel akarnád 
E* dolgot végezni; lehet köz kővel-is élned, 
Tsak sík lánnával környul legyen a' fzobor házva 
A' végett, hogy fel-menetelt meg-tíltson Egérnek, 

Arra pedig vigyázz, hogy tágas légyen az háza-
AV keskenyre-fzabott hajlék > unalma Galambnak, 
A' nap*fény a* gyenge fiak' fzemeikre veízélythoz: 
Kettős ablak, ha jó-tágasra ki-metfzed, elég leffz: 
Bé-fogad a' yfsebb , a' déli űnórra hajolván, 
Téli napot; d$-közép tájonn helyheztetik a* más* 
És hogy az Ölyv* fene körmeitől oltalma lehettefl; 
Roftélyt kell **$ vefszokbői állíttani rajta. 
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Szoktanak a' falhoz pártázatot adni kövekből, 
Hogy magokat műlathafták r'á-fzállva Galambok 
Téli verő-féóyen.j/.'s tollok' jobb rendbe vehefsék, 

Féfzkek. 

Tifzta mefzet mázolly a' £el-vitt bágra; miyel-hogy 
A ' mitsodás fzín ül tollokra, haso.nnal akarják 
Fényleni házokat-is .* vagy mint-hogy fzerabe tiinőbb a?; 
Vagy mivel eggy fel-emeltt hó-fzínű várhoz hafonh'tt; 
Vagy mivel a' kedvet jobban..gérjefzti fejér ház. 

Ám de kivált-képpenn oda fordítsd gondod', hogy a3 

bel*' 
Hajlék alkalmas tsínnal kéfzüllyön* Az új mdd 
Melly fok-formájá féfzket gondolt-ki\ ki tudni 
El-feámlálni ? fzegenn máfok fel-akafztanak hajlós 
VefszŐből-fonötott kosarat: másoknak az átii 
Fák tetfzők .* követ és tusakot mélyebbre ki-vájván^ 
A' féfzket némellyek ezek* kebelébe rekefztik. 
A ' meg-hívültt kőtől görtsös köfzvények erednek .* 
A ' fa* bogárokat hoz, mellyekre Galambok ijednek. 
El-mellózöd ezen vefzedelmeket, hogyha tserépbol 
TámafztaCz; féfzket; iiiértékeli nyári melegnek 
Hőségét az atzélos agyag; meg-fogja viízontag 
Á* pelyhes fiakat melegítieni martzona dérben; 
*S Jíárt-okozó nedvefséggel ko-inótia mm izzad* 
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£ Galambokncií több-fék nmei.' 
Hogyha tökéleteseim el van kéízülvg Oalamb-fafe * 

SzáHya-meg a' vendég, mellwvboi fzedhefse gyümŐlttíit 
íR'ája-vetett gondod: mert ám két-féle, Galambnak 
A' Neme : hó-fzínnel versellő ,- teíles, az eggyik/ 
'S terméfzetre, kegyesb: a' mis, lábára gatyát vont5 
Fel-saruzott buttzát későbbem) hiízza,; le-tsüggo 
Tollaival tőidet feper, és el-fzennyezi házit, 
A' mikor a* vízről haza-tér , .'s a' porba le-fzárnyál; 
És így még apró fij.ait meg rontya motsokkal; 
A' mi pedig leg fájdalmasb .• tojományra-feMílvén a. 
Azt mikor orrával mellyéhez emelgeti; zörgé? 
Tsendítvén fülit, bellyéből törekedve ki-röppen, 
'S két teherét 3 mellyet kotlott / tova-meííze le-rngja. 
llly vefzedelmektöl tartván; láb-fzárnnyait (úgy mint 
Háfztalaiij és káros piperét) ollóval heréld-el. 

Majd illy-forma Galamb a' Tzipruű, mellynek igen 
nagy 

Báb pártázza fejét; 's melly, erre meg' arra kevélyen 
Sétálván , r'á-tartya magát Fejedelmi jelekbean. 
Ez/s az-is alkalmas, fzaparíttani / mint-hogy akár Eb-. 
Tfillagzat lángolly on ; akár Tél ontse-Ip mérgét; 
Nints a" nemzésnek foha vége, Ki-fzállnak az ikrek; 
J3 az* nyombann ujabb tojományokat érel az Anyok* 
*S íme meg-is tojt már.* én ezt leg többre betsüliöm^ 
Hogyha tsekély tártáíi kíván, és gotidot urától „ 



304 l $ Parafzti Majorságról 

És eledelt neme' mddgya fzerént kéfzítget határról, 
Kifsebb a' máfik, Js nem lévén annyira nemző, 

HaV tetejét 3 '3 a' mefsze-helyet válafztya lakásul. 
A* mikoronn aranyos-fzárú gabonákat hoz a' foldj 
Vagy bé^vefz magot újra; ki-megy fzedegetni mezpkre 

v Étel utánn, 's tolvajsággal gyűjt újra begyébe. 
Erkőlttsére, vad ez; tollát nem feíii fejér fssín; 

Kékellő hamvat képez; nints néki gatyája; 
píints környíil-kerekíttve fején; búb hegyke fisakéként** 
Költeni kezd langyos ki-keletre, '$ ki nem fogy el-addig* 
Míg a* Tél bé nem kozelítt: mert annak-utánna 
Meg-fzünik hozni tojáft, a* nyugvó főiddel , hevervén/ 
Már az , harisnyásnak ; kövinek mondathatik ez .* mert 
Ko-fzáion lakik, és tornyonn* Ha magok' le-kötendik 
Öfzve-kelés által, 's eggyütt élendenek: a' két 
öfzve^kevertt vérből tellyesb/s a' tefti tagoknak 
Méltóbb réfzeiben, fzüleikhez fzinte hasonló -
Forma fiak fognak fzármazni, *s bajodra nem esve® 
Tartások, folyváft kőltendenek holnapi fzámra. 

A Galamb - házai meg-iell ültetni* 
Rajta tehát .* azt , mellyel akarfz fzaporíttaniNépet* . 

Válafzd-el$ 9$ a' nékie-fzántt fzugolyékba rekefzd-bé* 
Mint foglyot; '$ a' börtönből, bújára pem hajtván $ 

El ne botsásd addig, valameddig előbbi helyéről 
Már feledett lévén, öromefl meg-elégfzik az újjal s 

>8 fel-bontván az előtte^valót ? nem er©feíi HimcnwH : 
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Más koteléíe magát t aasutátin hóinap]aki-telvén5 

Ajtaja nyülyon-fel > *.s tsapjon-ki határra tzofcás-ként« 
Hogy pedig a* fzálláft valahogy mefszebbre ne haggya, 
És fzürküietkor fel-alá ne bolyongjon > az utat 
Nem látván; legjobb lefzen ötét homályos üdőbenj 
Vagy pedig alkonyodás-tájban fzárnnyára botsát'ni % 
A* korban tsak az innettsőbb ugarakra. repülvén, . 
*S a* feketültt égben nem bízván vetni reménnyét^ 
Lkanként új hajlékát meg fogja fzeretni. 

Más formát vévén a' Búg » hogy régi helyéről 
El ne fzaladna Galamb 4 idegen táborba fzegődvén* 
Hajdan Bupdenevért ajtóra fzegezni» fzokás vóltf 

*S Borju»fejet: Balzsam-fiiftot fzaglatni; kitenni 
Farkgs~főt; '$ Gém*hamvat az ház1 béjjára ki-fzőrnL 

Ay Galambok' eledele* 

Légy ebbenn okosabb; bovenn adogasd-fel az étket/ 
A* teli-tőltt váhit nem fogják hagyni Galambok* 
A5 mikor a* fene Tél ádáfz fávalmival ordítt, 
»S a* főidet lábok-y'& orrokkal hafzontalan' áfsák; 
Szánd-meg easeü fáradttságos munkájokat; étesd 
Kétfzer napjábann; de kilentzedik drakor elsőbb*, 
A ' mikoronn éhségekbenn a' búgra ki-kelvéa, 
Eggy-más koz'tt f&omorún burokolnak, 9s kérik az ételt 
Szorgalmas tóbögásokkaU vatsorára megintlen 
Szóllíttsad ttap' nyugttá * felé, mikor a' levegő mit 
Mindég tsípősebb lévén, eUfzöktaftak úlni* 
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Ám de midőnn a' déli kögön fel emelkedik a* Nap, 
?S árnyékot rövidítt; hizokfaa tekénteni nem kell, 
És alkalmatlan falatot bé-nyújtani; mint-hogy 
Meg-nyúgofztallyák magokat. féfzefere verődnek, 
É s , valamint éj-fél' idején, vefzteglenek ismég. 

A' melly ételt látfz inkább kedvezni Galambnak 
(Tudn'illik Köles ez,Rosnok,'s halaványka Kömény-mag) 
A&t kikeletre fogod neki tartani.- mert ez' időben 
Mind bádgyadtt Anya jobbat vár, mind gyenge Galamb.fi. 
Apró makk , 's zab Télre marad, 's roftának az allya. 

Udvarnak közepén "fzoktak veregetni Galambnak 
Ételt némellyek; vagy meg-fzámolni fzeretvén 
Apróbb barmaikat, vagy félbe-fzakafztani fzánván 
Nyugttokat a' tojományt-ülő fzorgalmas anyáknak. 
Hogyha talán tetfzik, fzoktasd éhséghez-is Ötét 
Eggy bizonyos korig, a' míglen fogfzte'nni siivőltéft; 
Vagy tokán, kelepen , 's tsergettyün zajgani, vagy két 
Öfzve-fogott kővel kotzogáa índíttani', 's illy'-képp' 
Hívni majorságot rég'vártt eledelre. Leg ottan , 
A'jel-fzdra, rohan> 'smind Öfzve-tsoportozik a' nép , 
'S a' ki mit el-kapaxítthat, hamar bé rántya begyébe. 

Tifzthtcmi kell á Galamb-házat. 
A' mikor így töltik magokat; feemlélni találván • 

Eggy-némellyt, hogyel-únt eledelt, 's házadra fel-ülvén 
Tiak ízomorog .• sót vefs neki; még-tér fóval az íze. 
Hogyka ki nem takaríttandafsz dög-teftaket, é* más 

http://Galamb.fi
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Otsmányságöt; hafzon nélkül aggódoi, ha néha 
Házad* el-haggya Qalamb : mért nints e* tifzta madárnak 
Motskos helyen maradása. Tehát tifztítsd-ki gyakorta 
A* bágot; 's gondold-meg,, hogy e" nembéli ganéjnak 
Nem kitűny hafzna van •• a* ízolío jobb bort terem innen ; 
A' vetemény meg-Örül; a1 bádgyadtt Juhnak-is innea 
Orvos fzert nyújt a' Páfztor: bámry óva te vélle, 
'S mértéklettel, akár fzőllődre voníttod ; akár a* 
Maggal alá-fzántod ; minthogy terméfzete, forró, 
'S báza-fejet könnyen ki-sut, és fzollői gerezdet* 

El-tíltani az Ölyut. 
Az még hátra , hogy ellent-álly, a' torkos Ölyűnek •* 

A' vérengzésben gonofzabb foha nem lehet ennél; 
A' fegyvertelenebb madaraknak left vet egéffz nap' % 
Moft fel-emelkedik a' levegínn, otromba kalóz-ként 
Hartzra ki-kéf2Ülvén > 9s várván alkalmas időre.* 
Moft vaklyos gally köz'tt fa* hegyénn ólálkodik, onnan 
Leskődvén a' mefsze-jövŐ zsákmányra: gyakorta 
Látfzik az Ég' közepén már erre, meg3 arra kertegni, 
Mintha gonofzt ingyen fem akarna mivelni. Be rofszúl 
Adta magát akkor mefszébb-repttére madárka i 
Mert ím' lás'd, a' tsalfa mokány, al' réfzre Jelezvén$ 

R'ája-tsap hirtelenül menny-ko' módgyára > 's le-sűjtván 
Fel-bontzollya, 's azon melegen gyomrába le-kuldi t 
SŐt mikor a* napnak ki-deíülttekor égre ki-fzállnak 
A ' tollas feregek; nyíl-módra közikbe le-röpgen* 

üa 
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Es nagy-ijedttekben fel-alá-fzényefzti határon* 
Lappang réfze fetét erdőben, réfze fietve 
Ház* tetejének ered; mások «kelzekbe fzaladnak; 
Sőt ember' kebelét~is (imígy kedvellik az ér tet , 

' És olly rémüléft okoz a" fene Héja kozöttök ) 
Öltalmúl kerefik. Gerjedgy-fel Wagra , tekéntvén 
E' fzarvas vétket: kelly köre; ragadd-le fogasról 
A ' karabélyt.- vedd tárgyba,'s leg-ott végezd~ki Világból 
Puska ha nints, zajögáflalijefzd, 9s verd-meffze majortól, 

A' vén Galambokonn ii leli adnu 
Tiltva Galamb-háztól legyenek már éltes Anyák-is: 

Mert 9 mikoronn meddő vénségre kerülnek, irigyek; " 
'S a' mint híre vagyon^mint-eggy düjiödésre vetődvén, 
A' fiatalbaknak féfzkekre rohannak; el-hánnyák 
A ' tojományt; af kisdedeket mind-eggyig el-óltyák# 
Némellyek meg akarván ezt: gátolni, Galambot, 
Már mikoron negyedik Telet ért (mert femmire kellS s 

Ám azután) legyen Hím 9 Nőftény, meg-fzoktanak ölni; 
'S hieg-változtatván az előbbi tanyájokat* ujabb 
Széket emelnek Ezen példát ne kövefsed .- halállal 
Hogy' büntethet egéfsz féregét két-három' hibája V 

°S hogy könnyű fzerrel vegyed a£t»is efzeilbe, Galambid 
Millyen időt értek legyen-el: fiatalka korokbann, 
Még a' féfzke'vben , eggy kormok' mesd-el: imígy tégy 
Más efztendőben: mellyek már rtégyet el-hagytak? 

J£k lefznefc nem-vett vendéglejére Tízednek, 
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, A' Galambobi^ak Erlalttsüh 
írül Galamboknak terméfzetit, írni fzokásít 

Moll van ido5 *s kis dolgokban fzemlélni tsudákat: 
Mert egyedül tsak ezek, pufztát, 's erdőköt el-hagyván, 
Verték-öfzve magok% 's folytatnak az Embert mód-ként 
Életet eggy»más köz'tt; '& valamint a' Várafl népek 
Köz ko-fal közepett laknak.* fzint* Ők-is azon-képp* 
Töltik napjaikat kÖ2Ös efzterhának alatta. 
Semmi Tanáts nintsen feregekben í femi Király nints, 
A' ki kemény, *s fzabados páltzát forgatna közöttök. 

Mint e' régi Világ' elején, még a' mikor a* tűt 
Viflza-vonás, és perlekedés nem tud vala záfzldt 
Villogtatni; kapát, ásót, nem nyújtana kardra 
Mávors, fem torlott zérzúrt nem okádna pokol ki; 
Bédösirol maradott földit kiki jól ki-mivelvén, 
Nem vala máshoz irigy gyaporább ugarának okáért, 
*S nem vete görbe f2emet fzomfzéd rétekre, mezŐkreí 
Szinte hafonló-képp' lévén a* gyenge Galambok 
Eggy közös hajlékban s nem tudván femmi titalmat, 
Semmi gonofzt; eggyütt ártatlan víg napot élnek. 

Bé-fogad eggy fzállás mindent; nínts benne tzivódfs; 
Eggy fzeretet kötöz,eggy akarat mindent le magok köz'tt; 
•S a* melly bontakozás más népre gyakorta ki-terjed* 
Meg nem tudta Galamboknak, foha bán tant nyngttát- . 
Eggy-más ellen még foha fem mózdáltanik hart2ra; 
És nem elég, hogy pert patvart nea-is hallani köz'ttoks 

Ü i 
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Eggy fzíy, indulat, lélek, lakik annyi lakosbann. 
Étel iitánti eggyiitt mennek múlatni mezőre: 

Eggy ha vizet kíván, mindnyájan víznek erednek .•' 
Onnan ha meg~fordúl, haza-fordál íiúndemk; és ha 
M@g-meg' el-tfnnya magát ottbony 's az határra ki-rándúl; 
Tárfsainak íokasága leg-ott fel-reppen utíhná, 
'S arrá-nyomúl, a' merre-megy az leg-előre* Ha-nénnelly 
Reftetskébb, vagy az házra ,'s kiffiny magzatra felettébb-
Vigyázó, nem akar társul Ő vélle ki-menni.* 
Kedves kisdedeit kiki r'á meri bízni, 's azonban t 

Semmi les, álnoksága orozó kéz nem jut efzekbe, 
Hogyha ki-pufztíttád az előtt a- régi Galambot, 
Mint mellyről ágy föóllal az hír, valamint-ha le-verné 
A ' fzofnfeéd tojominyt, 's onokájit rendre meg-ölné* 

A ' mikpron kofzorűzza fejét értt bíza-kalifszal 
Sárga Ceres, '& könnyen nyújt a* keresőknek ebédet; 
Minden határt el-nyargalnak vígadva Galambok, 
Míglen az alkonyodás, vagy magzattyokra-való gond 
Nem fzőllittya: midőnn pedig öf^ve-vonattatik a' fold 
A ' fanyartí dértől; bé-véfzik az otthonos é r te t , 
Múlatván magokat, 's gyakrabb játékokat űzvén. 

Télnek ha meg4ágyál vadsága; ha fz Un ni fog efső, 
Gfzlani fagy, '$• a' Nap ki-derülve mosolygani: házak" 
Héjazatin sétálgatnak; fiísűlgetik 'éles 
Körmökkel fejeket; ki-fitzámlott tollokat orral 
Rendbe ízedik;. gyönyörűn másollyák fzínek', az égo 
Napra lii~£srdú!/án ; mert niofc tüz«lángi rubintok , 
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Möft kárbunkolyi fény , nyakakat; moft tifzta Smaragdok 
Látfzatnak begyeket tsuda változvánnyal el-űlni. 

Széltibe meg-járják gyakrann a' pufzta határt-is 
Ég' ki-derülttekor; és földet körmökkel heába 
Vájkálván, panafzolkodnak gabonára, hogy egyfeer 
Nem tud mk zsengülni. Ha más, vóltt féfzkit el~únván , 
Hozzájok fzakad 3 helyt adnak* fzállásra magok köz'tt. 

Vtndtg - fogadás* 

A' melly már bé-verte magát jó helyre, Fogolynak 
Társul más nem kell: Vad Vadnak irigyli lakását.-
Am de Galamb, ha feles társakkal lakhatik, örvend. 

Első hajlékát nem változtattya, ha meg nints 
Únfzoltatva nagyon; sot> bé-záráttva, ha mefszebb 
El~vifzik*is, meg-tér, 's nem tudgya felejteni féfzkét. 

Hartz' idejénn alkalmas azért, mikor útnak ered már 
A* tábor, 's még a' Várait nem víjja fzorofsann* 
Szárnyas pofiikat kéfzítt a' Várbeli Hadnagy , 
*S Házához Cyprw1 raadar'it bé-hordgya mezőről;' 
És azutánn azokat bizonyos réfzekre ki-küldi 
Hogy biztos közlés-által tudhaűa, mi-képp' kell 
A" dolgot benn fogni. Mivel már utat el-állott 
A ' foldon táraéntalan őr ; hírt vifznek az égen 
Szápnyok alá-kötözott titkos levelekkel, halálos 
Gly óbiftól keveset tartván .• a* melly az ugarról 
Viísza-megy a' körriyűl bé-zártt Várasba, reményt gyújt 
A ' Lakotok' bús fzíváben; a' melly pedig abból 

U 4 
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Küldetik» hírt iá kinn f mint vannak dolgaik ott-bena 

Magzatra-valá gond - vifelés? 

Melly magy gond-viselés vagyen a*" magzatra! midaíijf 
Nem fok időre-toj<S Noftény féfzkére nem ügyel; 
A ' feoygrtmatos Hím féltve© valamelly bal efettői 
A ' tojományt ; viselős párjának utáta&a van.: és., minr 
Gondatlant, gyakran burokolvám s-'ájtt, fzelídenn, 
ÉrdJeü fzárnyaival, Vbogy menyen* tojni,, meg-intil 

Bggy/s ti2s napra- meg-értt tefcerét féfzkébe le*-tévéi* 
A* NŐftény; moftan maga, moíi pedig Hímje kotollya^, 
Míg M-repeíztődvéfl' hajtéka, világra ki nem jő' 
A ' pelyfces. magzat. Majd, hogy jobb- ágya* tehtíFém 
Kisdedinefc, meg belli faját tollával az anrayok. 
Am dei midőnn sós nedvetskét torkokba le-pökvén^ 
Étel-kívánáffc, és ízt ólt egyfzerazokba ; 
Mimién! késedelem nélkül férj, affzomy , aaomr varu^ 
Hogy bővon vigyenek 2Űbogő ujaiknak ebédet-

Elsőbbéi* gyenge Wr eledellel, meity fél-adódik 
Gyomrokból y táplálgasttyák wagzattyokat t oíztím 
Meg"-nenr eméíztodött, á& begyeiben jől ki-puhíttott 
,Báza*fzemek vetettnek elő. Ha ki nem* pereg önként* 
Szárny okkal ki-verik magvát a'" aárga kaiáfznak.. 

Zőict pá t̂íntoöíí helyenn? ülvén kényemre tegetlen- * 
PedxléÜ-érdfein^Ő raboíáílr vrflt néznem* azokban*." 
Mert mikorons kis ízájokbati y nagy rendre íet-ofzttva> 
A' £k koz'tt öregebb femeket vonxdmk az Hangyái: 
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Úttyokat a* Nőftény , és Hím, véletlen* el-állák; 
*S durva fegéttséget nyújtván Ő-nékik, az étket 
Szájokból kifzedék, de nagyobb vétekkel ugyan-tssk 
íj* ragadáft bé nem fejezek: élelmek' el-bÚ2ván, 
Nem fofzták-meg az élettoL Megy az Hangya mezőre 
Újra > *s magot lelvén, másnak tsöj-ébe-menendö 
Zsákmánnyát vonfzollya •* megint a* pufzta toronybál 
Hirtelenül ki-rohannak az új fofztásra Galambok. 

Már fel-ferdűlvén, mihelyeft olly tefttel 5 erővel 
Bírnak, hogy étek után magok-is ki-mehetnek; az anyok 
El-veri féfzkéből mindgyárt, ezt újra-kelendo 
Magzatinak tartván: költöznek előbbi helyekből 
Kelletlen', *s kedvetlen* azok / *s frígy-öfzve-fzovéfsei 
Párosodásra kötik magokat,, *s új féfzkeket hordván , 
Űj népet, kis idő múlván, állíttanak ok-is-

HázafságbéLi bit. 
Szentül meg-tartyák hiteket mindétig.' ha társok 

Meg nem halálozik, a* ntellyhez tsatlódtak elöfször* 
Azzal van maradások: Ha Hím el«vefzti kegyefsét * 
Özvegy-féfzkében Izomorog , f$ gyáfzollya fokáig ; 
Nyög, zokog, haldoklik kedves párjának haUQtfnii. 

Elsőbbik kötelét, *s gyáfízát el-végre felejtvén, 
Válafzt népe közül eggyet, V társul vefzen újra, 
Még hajadont; 's hogy jelt adgyon, mint gyúladoz ér'tte? 
Váltik utánna repül,- tüzeit tózonyítty? burokld 
Torkával; tsdkat kíván s *s nyújt orra vifeontag* 

U S 
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Hogyha vadatsba,'magát haragosnak tetteti, *s ötét 
Feddi, merő fzeretet-képpen , súgára' hegyével .• 
Mofl: forog, és tsiiggŐ fzárnnyal földet feper .* ismét 
Nyög, 's bóldál mátkájától kuntzogva fzereltnet, 
A ' Nő&ény, hilórz kerül> és enged az Hímnek; 
*S így örökös friggyel le-petsételik öfzve~ke1ések\ 

El-változás. 

A' mint itt fel-adám , épp* olly erkőlttsei voltak 
Más ábrázat alatt, mikor orfzágolna Tziprusban. 
Prifotera volt neve régi napon ; tudakolni leg- első 
Képét kívánod, 's mint jára, meg-érteni? ha'lyad, 
'S tölle ne fzánny leg aláE^eggy pár fzivbéli fohajtáft. 

Ékes magzatinál ékesb anyal? Prifötera, nézvén 
A ' játfzó habokat, múlat vala Lyánnyival eggyütt'.• 
A ' ízép nap, le-teriíltt tenget ^kéfz árbotzok , hívják.-
Megy ;le-botsáttya magát a' pártról, 's víznek erefzti. 
>S ím'! mikor a' Várait, erdőt, futamodni jsudáíná; 
A ' küfzdö fleelek eggy~más böz'tt viadalra kelének, 
'S fel-kezdék az egéfsz tengert forgatni fenékkel, 
A ' Náfzádos ijedve kiált; húzzuk-le vitorlánk'; 
Fordiíllyunk , az evedzőket vifszára-fzegezvén, 
Mnts hafzon .• itt az eröfs fzélvéfz akadályt vet, amott az 
Afszdnyi rémülés : bé-rántya középre, 's el-hánnya 
Eggy-máíiól az hevíiltt tenger' bnzgása liajójit. 
. Két Lyányával bajőfi ült Prifztera\ végre kemény fzél-
Véfzek utánn ismeretlen rév-partra vetődik. 
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Majd, mihelyeft fzárazra jutott a1 FejMelem Afszony, 
Vidámságra fzedett artzával apolta Leány'it, > 
És bíztatta : saját fzemiból gördíUtek'azonban 
Könyvei, 's lábairól kínnyában tsak le nem omlott. 
Hogy búját titkollya tehát , bé-vonnya magát eggy 
Sűrít, 's félre-ki-nott tolgy-fának alája; 's remegve 
Teplekedik, mi vad orfzágon bódorgana; mint lefsz 
Él'te, 's minő bdban fetrengene Férje miatta, 

A ' vaklyos bokrok' közepett lappang vala Kerra* 
Eggy otromba mokány; eggy, emberséget cl-útáltt 
Durya kalóz. Ezt l l t tá, *•leg-ott' ki-tanúlta fzeméboi 
Bűv indulatait; 9s ne-talán ott lepje, futáfnak 
Avlgya m^gSt; 's eggyütt, jajgatva, Leány'it-is inti: 
Káfedelem nélkül fejeket fejtsék-ki veízélyból. 
Oh, de mihez tartsák magokat í mert tsak-nem inokban 
Van már Ketra ferény lábbal, 's nints fetni reménység 
Illy vefzedelmekben, nints gyátnol az Égnek alatta. 
Kérik azért kegyes Ifteneket: vagy tifzta fzemérmek* 
Penn-tartásáért biítsiiztafsák-ki Világból; 
Vagy pedig, hogyha fzabad léfzen Ínég élni tovább-i* 
Más ábrázat alatt; madarakká tenni, ne fzánnyák, 
Hogy Tziprusba febefs fzárnyonn ált* kellyenek oííaa. 

1 Szíves imádságok nem volt f&eretlen: azonnal 
Homlok-előjök , hajók, pártájok, tollúra; fzáfok, 
Vékony, '$ mefsze-ki-nyűltt tsont-orrá változik; és két 
Szárny kél vállaikon /mellyel fei-kapnak az égre. 

Kma* midöim fjsemlélte5 hogy üj tsuda-tételek állal 
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A* zsákmány ki-fzakdí kezíbőí >.• .'& kén»yére:repiíln* 
A* foha nem-prőbaltt levegőan: oh I vajha lé-nézne•.; • 
Merkürius , minden nagy Tolvajok'Menőkt úgymond* 
Én r'ám-is, 's maga két fzárnnyát vállamrafél-ádnáí 
Ott van Merkoriás; tündér-vefszővel azonnal" 

Jületi Vállait,- és feketűlít fok tollal el-önti; 
Mellyet Kerra midőn kézivel/ tépdesne magáréi * 
Szárnyat nyert két karja helyetti *s jaj,moncla, meg-őrülttí 
Jaj s mit ahajtostam! kéfzűl vala többre fakadni 
Nyelve; de feájában mind el-daraboltatik a' fzó; 
*S orra le-gÖrtólvé^ * kirrong> fut~£z hangra\ magátái 
Rémülvén; ŝ ismét a8 tág levegői kebelbenn 
EMzaladott zsákmányok váín ered .• és ma íem ád-£el % 

Hajdani vadságánn .• ugyan az' nevezetnek alatta, 
Kerf a maradt :moft Káay% vagy Qlyv> neve* vagy pedig 

•,':';• Héja?- . • • * . 

^Toft-is azon fene, vértrízeretőj *s madaraknak hogy öntj* 
Az nem elég; ember-vértől fem retteg az otsmány. 

t W közben fietó fzárimyal megy* Prifzteta9 '& kedves" 
Gyermekeit (de kafaootalamil) visgállya* fjemével.• 
Biztos ko-ízilák* üregében mefsze-maradtak* 
Éfere-vevé Tzipmü. ap már más, bús anya: littya 
Nem rég*...laktta raagafs házit i ismeri Királyi 
Férjének roppant palotáját; '$ bátor előtte 
Már ismeretlen; bé-tér hozzája; kezétől 
Illettetni magát oroméit el-tűri; 's ki légyen? 
Mint járt? kívánná ki-heízéitaij ha feőllani t u d j * 
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Hány módot, 's mefterséget gondol-ki, fzavának 
Hogy kárát pőtollya? ha sír, és Jajgat utánna 
Eggy-némelly : melléje repül, és öfzve-kevervén 
Víg nyájafságot fzomorá panafzokkal s alég hogy 
Nála ki nem magyarázza magát. A' merre tekénti 
Menni Fiatskájit, melléjek repdes azonnal, 
Ei-türvén kezeket, 's kebelekbe fel-űlnl fzeretvén 1 
'S újítván zokogd hangon mind eggyre panafszát. 
Ók, vefzik a* madarat.- 9s mikoron sírásra fakadnak 
Drága fzülőjöknek forsánn; ismerteién Annyok 
Fajdalmok' keferüségét mértékeli, nékik 
Mind fzomorúságot, mind múlattságot okozvín* 

Főképp* Férje körül repes, és panafzolkodik/hoz%i 
Űl, *s ha nyer ételből falatoískát tölte; vagy eggy-két 
Símogatáft;»kezeit tsókoiván kedves Urának, 
Egyre fohajt, 's zokogáll követ-eL De nyögéfinek hafzna 
Nints, zokogásának nints vidám vége.* fzeméilye 
Minden előtt idegen, 's mindent fzeretetre fel-indítt* 
Napjait értének Tziptusbann élte; Ymagának 
Innen fzerze nevet. Görog-Orfzág Prifztera névenii 
Hívta; deák nyelvből nálunk végtére Galamb lett* 

Sok népet fel-t ám afztott maga régi nevére z 
A' mi pedig bizonyos jele nagy Fejedelmi Neméfiefc 
Még moát-is koronás feje van, 's r'á-tartya Királyi 
Módra magát; *s mind «ddigten felhőköt-ijefztő, 
*S hajdani tornyokban fzeret helyheztetni lakö-helyt 4 
Közbe vagyon fok tárfaitól vétetve; >s ha teft« 
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El vsgyon-i&másíttva; Fejér nép1 ínódgya fzerént, fzép 
Termetűnek kiVán moft-is látfzatni: mivelhogy 
Sétálván fel-tartya fejét; bal-> 9s jobbra tsavarja 
Hegyke nyakát: rendben állnak gyöngy tollai: tifztát 
Kedvellő % teftét, ha-ini fzenny rútíttya, leg^ottan 
Meg-ffépítti; farát mellőz, és Őrizi lábát. 
0 foha meg nem fzáll a' fann; ném erefzti magát-bé 
Vaklandos ligetekbe / mivel még moftan-is érzi , 
Néfaa-napon melly bút látott a* rejtekes erdŐnn. 

lodúlattya, fzelíd; terméfzete 9 tsendes; előbbi 
Szúzi fzemérmének bizonyos jelit adgyá napon-káit 
Mert > mint tifzta madár, több Hímre nem oíztya fzereK 

mét; 
Férjhez megy, 'a meg tlitya hitét Férjéhöz örökké* 
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Méhek • • 

A* Méhek\ tsuda dolgairól éneklek ezentúl, 
Mellyeket a* Költők' Fejedelme Romának határifi 

Éne&lett vala. Nagy Vers-fzerzŐ' lelkei botsáfs-meg9 

Hogyha furuglyámat magam-is meg-fuvom utánnad, 
Mellyet végtelenül meg-előzott páfztori sípod. 
Titkokat emlegetek ; 7s valamint gyöngy verfei Virgilt; 
Engemet-is ízámosb újságim ajánlani fognak. 

A9 Méhek az erdőkből más hajlékokba vitettek* 
A' Méhek régenn hegyeket, vad lázakat, és zoli-

Árnyékú ligetet kedvelltek lakni: vag}^ őket 
Odvafodott TŐlgy-fik vették kebelekbe; vagy, a' melly 
Táborozó fzelea' oftromkól nem tartana, kő-fzirt. 
Édesded füveket, 9s jó-féle virágokat adván 
Nékik, meg-nyertiik később', hogy előbbi lakások5 

Ott hagjván, ezutánn koz'ttünk építtsenek házat* 
Sárga viafzt hoztak a *s mézet várasba magokkal, 
Szép példát munkára 3 's kivált köz-jóra figyelmet.. 
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jf MéV émijét, -s dolgot visgdllya Mamldti í 
Ám de nehéz, terméfzeteket dél-fzínre ki-Koznij I 

5S a' köz hafaonra-fzabott törvénnyeket érten is mert hg 
Titkon dolgozhatnak, azonn örvendenek i a* nap* I 
FénnyétŐI tartván, feketéllő héjnak alája J 
Dugják mézeket; és házok' rejtekjei mellŐE j 
Ör-állő fzemeket tíltMak ; 9s artzákra, kezekre * j 
Felleg-ként. fzállván, faajtyák a* fzem-fillés embert} -
"S puífafztó tsípéfekkel meg«ijefztik, ézentát \ 

Jgogy ne figyelmezzen mefterségekre..• 's talán több j 
Dífzt nyernének, ha tudhatnék ezt (olly ftagy okóffíg \ 
'$ elme vagyon /múnkájokbafi) ha-tsak arra nem hozná j 
A ' fő dít^őségj hogy mézet gyűjtsenek inkább* 

Már ez előtt eggy, Terméfzet* kémlője *) ki-fejtváa 
Ennek máío^an fofcféle tsudájit; hogy a* Méh' 
TJolgait-is ki-tanulhatná, fzép-fényes üvegből 
Hajlékot faragott, és bel' fzugolyájiba bé-ment $ i 

*) Hijh de t* Acadé Royak def Sdence* %6 Nov. 1710 -
les Abeüles* p» 399 fif fuiv* A' tudományok* KU | 
tdlyi Akadémiájuknak Hijtöridja* Sz* András* hdví \ 
i6 napjdnn 171a dikbenn* A9 MéhekrÖl, a* 599 ólda* 

i I 

hn 9 V a* itövetkezend'SkÖnné EtfSl a' fzorgalmatoi 1 
$zerz'Sf&l kUtsön'öztettek azon tsuddíatos dolgok » 
'mülyek e%w körtyvbmn u* MéhekrSl fel * jegyeztet* t 
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Nem féltvén fzemeit.* millyen titkokra taláftitt, 
Askrai vertekkel kedvem van közre Jbotsátni 

Á Méhek' fzdlldfa, és közös váraffa. 

A* Méh, vándorló madarak' tnódgyára, lakását 
Ismérvén, tekereg; napi tartására mezőkön 
Gyújt, fel-alá-kelvén, eledelt; eftvélkor, akármi 
Fánn meg-fzáll, 'é rövid álommal ki-pihenteti teRét. 
Elmésb embereket követ, és eggy várhoz hafonló 
Kasbann a' váras közepett lakik; és ne-hogy a' köz-
Jót valamelly tetemes kár érje magános hafzonnak 
Kedvelléfe miatt (bennünk5 oktathat ez) étket 
KÖzre-takar, mellyért nyáratfzaka fáradoz 3 a* vad 
Télnek elö-látván fzük voltát; egybe-fzegodik, 
SS eggy néppé forr, mellyhez ezen fciT fzélyes határin 
Sem rendben, fcin igazságban nem látni hafonlőt. 

Arra teként az egéíTz nemzet' törvénnyé, hogy a* ki'nts 
A ' méz-orfzágban gyüllyön, 's új magzatok által 
Többes erőt vegyen, és onokáji fogyatlan időkre " -
Terjefízék nemek': eggy fzívvel lát mindenik a" köz-
Hafznú munkához; de nem eggy a' munka közöttok: 
A' nyers Ifjúság a' rétnek, dúltya gyümőlttsit; 
Kormiyt tartanak a' Vének, 's vigyáznak az háznak 
Belsőbb réfzeiben; 's mellyét bé-hordtak az Aprók, 
A* kis gyenge virág* ízét el-rendelik ott-benn. 

X 



gi'a' A" Parafzti Majorságról 

:£ MéBeknek fok rendbeli dolgai* 

Eitm{*s ott-fioim nap-baiiyattráiTg gyors dolgait lizyém 
A ' féreg, éj' idején fzeme.it bé-Mnnya, fzerezvéi* 
Fáradtt tagjainak kívántt" myugttára kis álmát. 
Bjjtiar liafadttakoi a*.Vének fel-otsódnak azonnal,, 
*3 zengő szárny okkal jelt adnak imitt-w , --ainoctris. * 
Mellyel az Ifjaktól a' reft nyugalmat el~iízzék* 
Serken. a& Ifjúsága és álmát félbe-fzakafztván* 

•A* fok fzárny' ziígáfa miatt, munkára ki-mégyen; 
És valamint, a''-merre tsaták fzÓllíttmük a' té'£ 
Meg-rivadáfakor i a' Katonák viadalra hevülvén ,, 
Kardra,. 9s halállal-tőltt ropogó puskákra rohaiinakr 

••"Úgy, a' trombk^fzőt-követő hangzáfokat hallván* 
Nógattyák magok' a' Méhek (étekre nyomulni 

Omk«ak kázokbóla'tíillagos hantra, rs mezőuői 
Hogy meg-rakhafsák kaptárjokat; erre-rep ülnek, , 
Arra megint, az hofá vifzik a' fzagok orrokat, és ^ 
Melly réfzcől felefebb tóittsel fcíztáttya reménység* 

jí Méhek aT virágoknak alsó ' réfzeib'ől fzkják 
á\ mézet- A' viafzt d' leveleiből metfzik-le. 

Enyvet vonnak d fdkróL ] 

Eggy-némeíly bantui filre talál, vagy tábla-virágra•$. 
A' levegőn fzanafzétt el-terjedtt tárfait inti.: 
A' fokaság oda-tódtílván, még amnyivala inkább 
Sürgetik a* dolgot, kafokatjobb-féle virágok* 
Tokjaiból-fakadó méz-nsedvvel tömni iiefyéfe 

http://fzeme.it
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Al mikor hőlyagjok teli-tolt mezgével; azonnal 
Mint-eggy tömlőben, kiki hordgya köpűbe vagyonnyátj 
'S újra virágra* kí-fzáll viafzért* melly váltigen aprő 
Fürt*, vagy por* módgyára fzokott levelekre ragadni. 
Azt Ie-metélgetvén > lábokkal gyenge virágok' 
ÜftökÖs hátaikon meg-gyúrják végre; vagy, Égnek 
Színe borúit* lévén, fzálláít közelebbre keresnek, 
Hol fzaporán-le^fzedett fzereket morzfolni leheflen, 
'S láboknak tsuda-képp'-adatott tarfollyira verni. 
Pelyhes fzárokkal többet fel-ölelni ha nints mád j 
líorgas fürtökkel fel-borzsdtt teftek' az édes 
Nedvekbenn henipelygetvén, a' morzfa viafzkot 
Mind le-fzedik, 's gyors fzárnyaikon fel-kapnak az jégbe* 
Leg-fŐ-képp' a' víg Kikelet nógattya , midőn Tölgy-, 
»S Hárs-fának tetején még-gyül a'mezi verítték 
Reggeleken , még a' napnak ságári nem érvén. 

A* mikoronn nem akadhatnak méz-lévre, 's viafzra; 
A ' fzurkos fákról le-metélik az enyvet, hogy azzal 
J?a!-repedéft a' dér ellen tömögetni, *s viafzkot 
A* kafok' oldalain, 's tetején riogatni lehefleiv 

A9 Méhek" formája; Teher-hardáfa. Az öreg 
Mébeí' munkájú 

A' Méhnek két karjavagyon, nem-meffzenyakától; 
És ujjas keze 3 melly a' fűről pelyhe viafzkot, 
5S a' fák héjjaiból ki-fzivárgott enyveket^eknyír. 

X 2 
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És av lép-méznek mefter-roftélyokat állítt. 
A* melly Méh ,,viaf2-, és mézzel terhel ve, mezőkről 

Kaptárjába megyén, leg-előbb* a' lépbe le-téfzi 
Ar zsákmányt;, majdan bé-fzínli viafzki gerezdbe 
Lábait,, és a* bolt* közepén meg-nyugfzik, hogy el-ae 
Hánnya fzedett kintrsét; hanem őtet tárfai mentsék 
Terhétől, '$ fzaparánn újabb gyűjtésre botsifsák. 

* Arra-nyomul a* méhi féreg, 's fzabadíttya viafzból 
Vállait, V mellyet kezdett- mimkájihoz aggat, 
Tudn' illik lépet kéfzítvén; mert ugyan a* míg 
•A'fiatal Méhek kínts-termő rétet aratnak, 
; A r Vének fem henyék: bőltjsőt kéfzíttenek a* majd 
Fényrv-jövő Rajnak; 's úgy űzik dolgok', hogy a' Nap* 
Fel-keletén meg-vettettvén a' lépnek az allya, 
Négy ezer hajlékok már kéfzenn állanak efte, 
Melly ékkel maga Dédalus-is rettegne ki-fogni. 

Van munkája kinek-kinek: eggy vé£z vár-felat építt, 
Réfz megy gyúrni viafzt; más réfz a' félbe-fzakafetott 
Munkán jobbíttáft téfzen, '$ el-mégyen az öblök* 
Látására, viafzt aggatván körme' hegyével, 
Vagy m^tfzvén; hogy igen vaftag, vagy gyenge, né légyen 
A' falj 's a' fzegelet tsúfos formára ne mennyen* 
Mint hív fzölgálők , íel-alá-késértgetik a' lép-
Visgáló Méhet, mellyek bé-hordanak, és ki , 
A* minta' dolog így, vagy amúgy kívánnya * viafzkot. 
A ' kéízültt roítélyt fzárnnyával egyengefF más réfz, 
Es> ha*talán valahol darabos, simíttya hasival. 



Tizen ~ negyedik Könyv. 325 

* A' Lép-házaknak rakatáfai gondba: - kerülnek .* 
Eggy vár űnts fzebben utfzákra fel-ofztva; hogy a' Méh, 
Őtet akár hova fzóllíttsák munkáji, tsavargáft 
Üttyában ne tegyen, 's nyíllyon többeknek-is ösvény: 
Mert azon-eggy úton járkálnak, 's eggy-azon h^zba 
Hordgyák a' zsákmányt. Hogy fzerte ne follyon az édes 
Nedv a' n2gy melegen; bé-dugják a' likat, és fzűk 
Télre fok élelmet iűlön-rakogatnak az alsó 
Ha jlékotskákban; az egéííz nemzetnek azonban 
Zár nélkül, hagynak mindennapi mízet ebédre. 

£ Méhek Tifztaság-fzeretoh 

Úgy fzeretik pedig a' tifztát, hogy várafok, és mí$ 
Különös házak fem nyomhatnak véllek: az hajlék 
Mentt minden motskofságtói: nem látni közottök 
Semmi ganéjt. Ha ki-végzi Halár törvénye világból 1) 
A1 Méhet, mindgyárt oda-gyúlnek tárfai, 's teftét 
El-vifzik, hogy valamelly vefzedelmet bűze ne tégyga. 

Történt, hogy nagy-alattonban kaitokba lopódznék 
A' fzarvas Tfiga, 's nyálával fok motskot okozna 
Benne.- tsudálkoztak, *s bámultak az önn* maga háza* 
Hátánn- hordójánn.' aziitánafúlánkra kelének: 
Az fenj henyéli; bé-vonnya magát; 's tsípéfeik ellen-

Tarka tserép-sánttzal 's tajtékkal védi. Tekéntvén 

1) "PUn. Ih K. ig, R, 
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A' Méh-nyáj az hiú munkát; fel kezdi tekerni 
Minden efzét; és nem tudván kímélni viafzkot 
TÖlle, kemény vakoláft tefz rajta, *s le-nyomja teherrel • 
Hogy bíízével egéffz háznak vefzttére né légyen. 

Figyázó Örtih 
Méh-koftrakba mirigy nehezen fér: mert, mikor a1 fok9 

Ellenség közelítt, 5s a' várai! közbe-kerítti 
Fegyverivel; kapujánn ennek foha nintsen hitelre* 
Méltóbb Őr /min t az , melly a- mébJcasnak; előtte 
Állni fzokott, hogy az hajlékot gonofz állatok ellea 
Védelmezze ki-fentt fűlánkkal, halálra , nem hajtván, 

Hogyba-mi Féreg, avagy Lipe bé mer menni ko&ikbe; 
Éi'tébol ki-fogy -a*, küfzobönn a' súljyos ütáftőL 
'S mit fognak tselekedni, midönn-a* tüllagos-hátú 
Gyek bé-tsúíz ? rekedett morogáfokat adnak az Örök* 
És nagy bongáffal fegedelmet kérnek* El-állnak 
Hirtelen' a' munkák; r'á-ront a* tábor: egéííz nép 
Ellene gyíil, 'i által-veri íiílánkjának hegyével : 
Meg-rémül amaz , és vefzttét fzaladáíTal; előzi. 

Beteget gyógyittanak; Reflet büntetnél. Tenyéfzá, 
* Mh-királyné. 

i) A' Beteges, vagy munltáttíl gyengülni találtt Méh 
Ott-honn nyugodván; el-jonek táríai , '& leg-jobb 

i ) ílin. II K. 18. i t 

N 



Ttzen-wgyedik Könyv. 327 

Mézzel kínállyákv 2) de vifzont meg-bÚMtetik azt, a' 
Melly •heveréfzni feeret.: mert, hogy xoITz példa ne. 

rontsa 
A ' több Községet j meg-öfik , mint lajha bitangot. 

A1 Méh' több tsuda dolgai köz'tt mit fzóllyak az ő fzüz " 
Magzatának fajzá-sáról: háramfzox-öt ez'rek 
Kelnek ,azon lépbÖl, és illy nagy ízámra fel-hígván* 
Kenteiének bútsik honnyoktól venni, '3 az erdőnn 
Üj fzálláft, esztendőnként ki-keresni magoknak*-
És , (a* "mit lehetetlennek vélhetne fok ember) 
Eggy 3) Nőtől fzármaztak ezek, ki Királyi nevet nyert 
Régi naponn; de miként amaz híres Amazonok hartzo* 
Táboribann eggy fo Hertzegné fzab vala törvényt/ 
"Néki meg-h<5dolván $átiá~mb tágas batári." 
Úgy a' Méhek köz'tt eggy Afízony uralkodik, a1 kit 
Minden alatta-valók tifztelnek:, 's tsak~nem imádna^ 

4) Tifzt-vifelésébenn hogy knne tekéntete, néki 
A' bolts Terméfzet nagy tefiet rendele: tarkás 
Homloka^ 's jpettegetett,: zengő fzárnnyával arany-fzínt 
Villogtat: 5) tsak ez eggy nem tart a' mébi féregben 
Nyilat; hogy a' munkás népet nem, erofzakos iktal, 
'5 Ölcfökléffel.; hanem ízeretettel vonnya fzavinak 

2) Plm. II. K. 10. R. 3) Maraldi a* 313 laponn. 
4) Plin> IL K. 16.. -K. Z) tlin. 1L K. 17, ií* 

X 4 
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Töltésére: midonn él ez, jó dolga van addig 
Mind az egé ffz háznak ; de mikor meglankad erőben , 
Félbe-fzakad minden dolo^: a' beteg' ágya körül űl. 
,.A' fok nép; i) Vha-talán vég' bútsút véfeen; el-hagyváö 
ELrtakaríttását;, tsak gyáffzal tifztelik édes 
Alkonyokat: környÖs4£örnyiU melléje nyomulván, 
Jajt adnak bús dongáffal, míg meg-nem eméfzti-
6ket-is a' bánat; vagy fajdalmoknak okát ( a z 
Hólft teftet) könyörülő kéz el nem vifzi* Majdan 
A' búsúltt Orfz'ig* özvegy-fzékébe fel-ül az 
Ifjú Hertzégné; 's vévén Annyának hatalmát. 
Számtalan új Űrtől környűl-vétettve , parantsoL 

Hívei' nyilaival, 's fő méltósággal akarta 
Iften ezen Méhet, fs nem más-képp' tenni jelesnek* 
A' féregét viadalra niidŐnn mefízebbre ki-vitte 
A* kaiból, kormányozván a' tábori dolgot; 
' Űgy-mint Fő-vezetŐ, 's nem bajnok, végezi tifztét, 
Hogyanind^n népét kockára ne veíFe magával, 

Honn hat meg-ünnya magát, 's -aranyos siígárival a' Na$ 
Játfzani hívja talán; a' kasbői útra nem índiil 
Véd nélkül ibha: fok darabant környékezi mindég 
Oldalait; s) nem pompa gyanánt, melly eggy Fejedelmi 
Főnek adattni fzokott; de hogy oltalmára leheüen^ 
'S a* főidről "Őtet fel-en:elvén, fzolgai vállon 

i) Mn\ IL K. 18* i?. s) Mn. IL K. 17. R. 



Tizen - negyedik 'Könyv*. 329 

EordozgaíTa, 's megint méz-váriba viffza-vezeGe. 
Jóllehet a' fzeretet, mellyel kiki gyúladoz hozzá 9 

Váltig elég oltalmat. nyújt; vigyázatot állnak 
Éjjel asppal az hív Örök, várának előtte; 
Közbe-vefzik jobbról 's balról, 1) valahány fzor az orfzág* 
S^éllyeit el-járván , népét munkára. hevítti. 

Herék. 
Ám de miként a' lágy Törökök' Tsáfzárjihoz eggynél 

*Több affzony mégyen féleségűi/ a'-puha Hertzeg-
AÖzonynak fzint* úgy több férjei vágynak • Heréknek 
Hívjuk -* ezekí vaskó sb teltekre tekéntve, kelendő 
Férgek ugyan.* de merő reftségre^ henyére ízülettek* 
Orfzáglásra pedig ne-hogy ásíttozzanak , és ne 
Tartsák fzégyennek Feleségtől függni; reájok, 
Eggy efztendo fem múlván> fel~gyúlad egéffz nép; 
A' földhöz veri 3 's öldöklő falánkkal el-óltya; 
Vagy meg-rettentvén, nagy-melFzé ki-kergeti kasból. 

A Méh - Királyné' ellife. 
Meg-nézvén a' néki-vetett nyofzolyákat az Hertzeg* 

Méh, -a* kis kaptáiba fejét bé-rejti leg-ott, hogy 
Mellyeket eggy-haifai majd-majd ki-fog adni világra^ 
Eggyenként külömb féfzkekre fel-ofztfza tojáüt. 

1) Plin. IL K. 17. & 
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EörnyuI-áHya tömött fokaság n' kébe'' bajában 
Kedve-fzegett* Affzonyt, remegő fzárnyakkal ápolván 
'S bíztatván , hogy. fájdálmit deli módra vifelly§, 
Ö háttal-fordul, *s bé-tsüfz a' kisded üregbe.-
Ay rag-ell, hat-fzegletü lép bé-fogja V de még-is. 
Ort áll a9 küfzöbönn-ti&varló nagy féreg ,• ellent^ 
Vet fzámnyal, 's mint sátor alá, bé-rejti, midőn fzüí> 
Ölly féltő* a' fzü2efaiél a' tifeta fzemérenu 

Méh-fiak 
Kezdett nemzését űzvén a' Fej'delem AffzonyV 

Tízet, vagy „többet tojik, annyi fiókra fel-ofztváti', 
•Sa* DámákVpéldájok-ként ált'-adgya parafztabb 
Méhefen^k nevelésre kitfiny magzattyait* Ők fel-
Vállallyák, 's gondgyok' vifelik, mint édes anyák, él 
•Mutíkájikta fegéttségtíl kéfzxttik, örömineL 
, Négy nap előtt a' kis- tojomány nem váitozikj ofztáa 
.Hetuyi* képében meg-fezd mozdulni, pai-ányi 
Tagjait ibtalaniíl fejtvén: a' Dajka negyed' nap" .. 
Bl-jő; téj.hellyett hoz néki fej'érfce levetskét; 
*Sa' Nép* étkéhez mindgyárt fzoktattya', naponként 
Mézetskét nyújtván. Majdan nyőltzad* nap el-érvén *'• 
•A' kis Méh," képét meg-változtattya; le vetvén ,\ 
Borét (melly teftét befogván, Őrizi gyermek 
Pólya gyanánt) inár a' Féreg* formája madárrá .'' 
Változik; ö süni lábát M-takarja, >s azonnal 
Siégy feárayatska ki kezd váliatskájára tfirázni 



TiZen - negyedik Könyv* 331 

Húltt levegő ha-talán akadályt támaf2tana; gyenge 
Szellőt indítnak fzárnnyok mozogáfival, és így 
Meg tudgyák az idő' hidegét enyhítni meleggel. 
A* féfzek' lyukait bé fzokták dugni viafzfzal; 
Hogy tsípősb levegő gyengébb teíitére ne haűbn^ 
A* míglen pedig el-zárják, fel-tétetik étke/ 
Meflyet efzik,. míg tíz-, és iét-napig éfte ki-terje<i 

Fiutal *Méh. 

El-fagyvan élelme, hegyefs körmével az ajtót 
Víjja, 's ki-jo, rabságos helyét végtére kivésvén; 
*S el-bámúl, a', kedves fényt, és Nénnyeinek nagy 
Számát, és tsuda-képp* függő munkájikot ott-benn 
Rendre tekéntgetvén/ Majd itt-is, amott-is örülve 
Nézi ferény dolgoknak hevét, és hogy maga köz'ttök 
Dolgatlan iie legyen; még áz nap' kezdi követni 
Tárfait, a' mellyen féfzkét leg-elobbfzör el-hagyta .* 
Kertbe faalad; fzalad illatozó rétekre; '$ azonnal 
Legvjobb munkát tefz; terméfzete , mellére lévén ,* 
És kalauzzá: midőn aminket vagy példa, vagy hoffzas 
Próba taníttott arra, ha-mit, nagy időire, tan&cunk, 
"S még a' leg-jekfebb munkánk-is hiários azosiban. 
Féfzkeket e' közben némélly Méhetske ki^tilztítt, . 
'£ a* likat eljárván, hat'fee&letü házakat áliítt. 
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Raj: 

A' mikoron mív minden helyet fzükké tefz az új nyíff 9 

És nints mód>. hogy mindeneket bé-végyen az hajlék; 
Új Vezetőt vévén, honnyáből költözik a1 Raj , 
És idegen földet keres orfzáglásra.magának.: 

Szint' ugyan az* kasban ízületett a' gyenge Királyné, 
/S már, hogy az orfzáglás Őt illeti, tüdgya leg-ottan; 
És népet, mellynek feje légyen, gyűjteni kéfzüL 

Reggel azért frifs Szárnyaival feles hangokat adván, 
Több napokig kéfzűlőt fú, 's kis tárfait inti : 
Haggyák ott a' régi lakáft, melléje fzegodvén. 
Környűl-áíl a' Méhi féreg, 's hangjára figyelmez 5 

Ifjúsága, jeles két fzárnnyai, 's éneke, tetfzvén. 
A* párttyát-fzeretők' forrébb indulati, 's ott-bems 

Öfzve-kevertt bongáü miatt refzketnek az édes 
Öblök: ezen napokon réten nem tévelyeg eggy-is ,• 
Sem mézet nem fzed, fem dolgot nem tefzen ottbonn: 
Már köz'ttok fel-bomladozott a' régi fzövettség: 
A ' köz hafzon-keresés oda van: reng a' teli kaptár 
A' zajtól; efze-nélkiil zúg a' tábor az ajtönn* 
Mint mikor a' bel' viffiza-vonás füllöt vet (eg^ffzen 
Még az arany békén ki nem adván) martzona hang köz'tt 
Öfzve-fut a' pőrság, 's hevenyében kordokat húz; de 
A' támadtt egyenetlenség több réfzre fzakafztya 
A kétes feleket, 's titkon gerjefzgeti fzívek'. 
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Nótáját újíttya megint a* Lyányka Királyné, 
Tárfait nnfzölván, hogy már költözzenek; és , ht 
Láttya, hogy hozzá hajt nagy réfzek, azonnal el-indúl, 
>S, hogy legyenek követök, fzóllíttya. Ki-törnek az ajtónn 
A' fok Herék, 's a* luftákat ferkentik.az útra .• 
Ház* tetején áll a' Fő Méh, és várja tselédgyét; 
Melly töftént hozzája Czakad, ys ú) Aflzonya lévén, 
Nagy gőggel rá-taitya magát, és eztet Ölelvén, 
Hívséget le-petsétli, hogy "élnem hagyandgya halálig; 
'S hogy jelt-is tegyen erre;, tömött gomolyagba tsomózik. 

Az* nyomban, hogy az el-menetel lankadni ne kezdgyen; 
A* FŐ Méh öleléfeknek véget vet, az útra 
KéfzűlŐt fúván: felhő' módgyára, meg-indúl 
A' követő féreg, ott-hagyván a' régi kelentzét. 

Majd terepes zöld fára le-fzáil, és lábait öfzvé* 
Kaptsolván más' lábaival, fzöllői gerezd-ként 
A* gallyról fityeg a* főkaság. A' Lyányka Királyné 
Ismég, fzárnnyainak zúgáíival, hívja barátit, 
Nem tudván még eddig ezek 0 jobb leííz-e tovább-is 
Ott-honn fogni helyet 5 vagy más orfzágba űetni. 

Nem tsak az Ifjú Rend megyeri-el: fok Vének-is hozzá 
Kaptsollyák magok*, hogy jobbann épűílyön az új kas. 
A' nyers Ifjúság' fzámát á' Méhi Tanáts-is , 
Szép fzerrel le-ketsegetvén, honn-fogja, hogy a' rét' 
Gyenge virágainak kínttset ez fzedgye, 's ne kellyeu 
A ' terhesb munkát fel-fogniok újra magoknak; 
Vagy ne-talán, a' mellyet eme'fzíik téli napokra 
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Raktak volt, étkek meg-foggyon időnek előtte. 
Népének még kis fzámát, vagy nedves időket 

Látván 5 gyakrabbanmeg-tér a* gyenge Királyné > 
Hogy féregét fokasíttsa.* lég-ott fel-rézzen; utánna 
A ' kqz nép; de nem haggyák imV Vének, hogy eggynél 
Több éjt toltheíTen m̂ ár nálok, ha hiizomos efsőt, 
Rét felkőkbe bcwrúltt-levego nem látfzatik hozni. 

Meg-térvén, ha jövő reggel nem lenne kimenni 
Kedvvék, erő-fzakofonn el-kergettetnek az háztóL 
Ök ha nyakaskodván> meg-vínak páros erővel, 
Nem tudván a* régi lakofi: el-veirni; magát-is 
Ellene meg-védvén .• a' kaft, mint mellyet az eggyife 
Tábor fem vebetett-nseg , hafon-két réfzre fzakaíztyák* 
'S köz jó kezdettel lakják; fel-réfzit azonnak 
Eggyik Rendi allyát a' máíik birja; de nintsem 
Már köz'ttök3fem miv-, fem hafzonra tekéBtve,£s(>vett&% 

A' Méheinek hdzi tsatdjok; Mellybenn a* 

Hffeib Fejedelem elrvéfz* 

Majd* valamint azon eggy várban nem tartatikhofizaa 
Nyugodalom két nemzet köz'tt* és a' mi kefervesb; 
Még Teft-véreknél fem tart a9 béke fokáig; 
Szint' úgy a5 Méhek köz:tt-is fzakadáfok erednek 
A' két réfzre íel-ofzlódott kaptárnak alatta. 
E* különös veríengéfek közös hartzra fakadnak ,* 
Hogy pedig a' viadal vak mtídjra ne légyen homilyos 
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Boltok alatt; komáról dongván, jelt fának azonnali 
A' két fél, törekedve ki-ront a7 keskeny üregből, 
Síkra ki-fzáll, *s az egek* mezején elrendeli fer'gét. 

Már ide, már tova repdesnek , nyereségre, halálra* 
Eí'fzánvan magokat, 's gerjeíztvén mérgeket ádáfz 
Zérzúrrah Fényes-fzárnyú két tzifra Királynék , 
Indíttyák feregek^ '5 ezerek' közepédre hasúnak .t 
A' Vezetőjüket a* két réfz környül-vefzi, 's vefzteg* 
ÁH, valameddiglen végső vefzedelme nem hívja 
A' kétes-végü viadalnak. Előre repülvén, 
És hadi jelt fúván, rohan itt-is, amott-rs az izmos 
Ifjúság: az egéflz népség fel-lázzad utánnav 
Kehekkel méhek keverednek; nyilakat ütuek ,* ' 
'S kapnak- epét vefznek, devifzont máfokra botsainak* 
Melly az halált-hintő falánkból teílbe fzivárog: 
Meg-ritkúl a' kőltsönözött fok ezernyi feb által 
A* rokon had : mind két réfzről úgy Mllnak halomra 
A ' le-verett teltek, mint a' sűrű havi pelyhek, 
Mellyeket el-tereget BoreaY, mord lelke mezőkonn* 
Addig fegyvereit nem téfzi, le-nem tefzi mérgét 
A ' bajnok féreg, a' míglen le nem omlik az hadnak 
Leg-közepén lévő nagy erővei,, az Hertzegi Felség; 
Szörnyű kárral nyertt diadal! Fejedelme-korul áll 
A* torlott fokaság kéfz tőrrel: ezernyi halállal 
Nyittatik út eggyhez: de midőn le-tsepúltetik egyfzer* 
Vége fzakad mindén viadalnak, vége van immár 
Minden harag jóknak: 's ha-talán a' vefzteíék^ és wbf 
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Szerte verettettek, fzaladáít *s félelmet el-hagyván* 
'S bátörodáft vévén, a' győztes réfzhez akarnak 
Hajlani; tírfaknak meg-fzenvedtetnek ; az ételt 
Jlár közosonn bírják, közösönn a* régi kelentzét. 
' Hly károkra-menö fzélvéfzr á' mefízire-látó 
Nép meg-eloz; mert a* mikoronn aVLyányka Királyné, 
Nem lévén korny ül-vétett ve vitézi karokkal , 
Annya' parantsolatin-fordúl, 's orfzági negédre 
Még nem tor, nem von féregét fzaladásra magával.- . 
Őt titkon meg-ölik, 's ezen eggy' efetével haláltól 
Meg-váltyák a' népet: imígy'a* durva Pogányok 
Eggynél több Örököft nem tártnak az udvari Házbana a 

Hogy két viffza-vonó teftvér eggy-másba ne-kapjon. 

'••' Ennek vefzttével meg~tctrtóztattydk a* Rajt, midőn 
v&ÍV fok Méh'eUhúllott ; vagy a9 frafl a' Me-

•••* fiéjz meg-tdgittotta; vagy azt á* vad Méh 
H-rabolta. 

As Népnek ljokasága ha bé-liem férne köpüdbe; 
*S a' dolog úgy hozná, hogy némelly réjfzekimennyetp 
A' korban nem fzenved halált a' Lyányka Királyné. 
Ellenben mikor a' köz hafzon kívánnya, hogy ismét 
Szert tegyen a' meg-ürültt lép-ház új mézre '*$ viafzra; 
A ' kifs Hertzegnét meg-ölik; mivel ennek halála 
A' Rajt fzékeibőí meg-tartőztattya ki-|nenni. 

Ei-menetelt meg-tíltnak azért a' Vének azí Ifjií 
Méheknek, mikoron vagy eméfzto döglelet éri 
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Nagy réfzét, vagy véletlen' rút zápor el-ejti: 
Mert, ámbár fzeleket, 's felhőt nem hibázva jövendölj 
'S meflare ki nem rándul a* Méh kéttséges időben, 
Vagy üetó fzártiyon kofarába vonódni fzokott-is;. 
Mindazonáltal utál-érík néniellykor az efsők 
Űctyában 5 's fzanafzétt a* földre le-feprik ; holottan 
A' le-merültt gabonák köz'tt úfzván, végtire még-fúL 
Bújábann eped a' lép-kas, mikor annyi Rajából 
Olíy fz&rRym kevefet fzemlel haza-jonL Minemű 
BőWog az.,' a' mellyet vagy Tölgy' hézakja fegéttett, 
Vagy fzáilasra kies Platán' zÖLl sátora bé-vett! 

A ' Méhéfz-is az induló Rajt fokfzor el-húzza 
Úttyátólj kaptárja' falát killyebbre fefzítvén.* 
El-bámúl a' nép az üiefs réízekre / tsudállya 
A* nem-véltt munkát.- a' FŐt el-vefzti3 's az Ifjú 
Segget előbbi helyén meg-tartóztatrya, 's örül, hagy 
A' tágasbra-fefzűltt kasban még rakni feles tsíirt 3 

És új lép-faázat, lehetőnek láttya tovább is, 
Mellybe virág-kíntset takaríttson, mellynek .ürügye, 
E' munkára fzokott népet, nógatrya leginkább. 

Már mézzel telí-hordattván minden kas, az erdő* 
Torkából ki-tsap a' Vad-Méhf nagy tábora-, *s abból 
A5 le-rakott gazdag jövedelmet fogytig eí-hordgya. 
Mert valamint régenn az hideg tengelynek alatta-
Fekvő fold fene népet hozott > melly tsúnya lopáffal 
Élődvén mindenkor, herék' módgyára henyéllett: 
A'raboló Méhek fzint' úgy tóldúlnak tz aggott 

Y 



338 AJ Parafzti Majorságról 

TŐlgy-fák' hézakiból , meilyefc népjeknek el-únván 
Bé-vett munkájít, mézet fzűk télre 's viafzkot 
El-nem raknak, hanem fofztyák más* tsüreit; és, mind 
A' mit egéfíz tavafzon gyűjtött a' méhi ferénység, 
Fel-dúllyák nagy erő-fzakofonn, és el-vifzik eggy nap\ 

Olly bátor pedig e' buta nép, 's olly fzemtelen, hogy még 
A* méhvel teli-toltt lép-kaftől fem tud ijedni; 
Sót bé-megy, 's nyijván merí zsákmányolni." ki-hordgya 
A' lépet darabolva; *'s ha meg-mattfzaíinak előtte, 
Tsába dühöfséggel le-tagollya, ki-végzi Világbői. 
A' Méhek fzotnorún-nézik dúlattni ^£030^ ; 
Mézeket el-rablattni, falok* repedezni; 's hogy ellent-
Állyanak a' t|>lvajlókiiak, nints fzxvek, hatalmok, 

A' fzaladáft, mellyet kívánmás-ként-is az Ifjii 
Eertzegné „ véghez-vinnék a' Méhek ezen nagy * 
Károk utánn: de ki-vefztik ezent az Öregbek, hogy a' Raj, 
Nem lévén Feje már, ne meheffen más-bova; 's Ott-hofi 
A' meg-ürültt kaptárba megint bé-fzedgye mezőnek 
Méz-javait, míglen tűkorogva nem érkezik a' tél,; 

Lomha Herék : 
A" Méfiektol megölettetnek. 

Aj közben, mikor a' Méhek fáradnak hiteti 
Eíntsek utánn, az Herék nem nyúlnak femi dologhoz ; 
A' kasban tsak hivalkodnak; vagy, ha fényre ki - hívja 
A' ragyogó Nap; munka helyett a* kertneií erednek, 
'S minden idek, fel-aiá-dongván, vefzttére bótsátnak: 
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'S bátor elég erejek vagyon a1 munkára; kerülik 
A ' fáradttságot, meg-efett károkra nem hajtván: 
'S orrok-előtt lévén a5 kíntses hátárok, hevernek 
Ök a' gyenge virág' tetejénn; isméjtlen az étel ' ; 
Kedvéért a' kasba mohon bé-mennek,"az hoffzd 
Télre-rakott mézet mind-egyre zabálni fzeretvén. 

A* Méhek nehezen-vefzikezt'de hogy el-ne fzakadgyoa 
A* vártt Raj-nemzés, ki néni öntik haragjok* azonnal^ 
Annál bővebben tneg-adandván bérek* idővel. 
Oűzel azért , mikoronn vék'nyabb eledelre fzoríttya 
Már az idő; köz végzéíTel fegyverre rohftnvána A* 
El-tsapják az Herék' féregét; 1) vagy rendre ki*vefztik. 
Mint mikor a* közel ellenség a' várat ijefzti; 
A* tartós oftrom ne-talán éhséget okozzon, 
A1 népnek feprejét ki-veák,, 's más helyre ki-tudgyák* -
A ' mi nein alkalmas , viadal-tételre ; hafonló 
Módra, midonn a' Tél közel í t i / 's már zörget az ajtón, 
>S a* kályhát-fzerető népet bé-zárja derével; 
Hímeket el-tíltnak kallói, 's ínég-fojtanak; és a' 
Kik nénnyek' *s húgok* temetését tifztelik; éppenn 
El-vet ik, a* kiifzöbön fel-taglott lufta Heréket; 
Nem méltóztatván végső dífzt adni henyéllo 
Férgeknek ; vagy-is örvendvén , meg-ölettve ha láttyák? 

>S bollzút állhatnak rajtok még hólttok utánn-is. 

i ) Plin..IL K. 17. R* 
Y 0, 
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Hogyha magát á' lárma között rejtekbe vetette* 
Eggy-valamelly, nem ölik-meg ugyan j de ki-kergetifc 

onnan * 
Ó fzaladr a* meddig ízemé lát> 9s végtére tsak el-véli 
Étlensége miatt* így jár a' munka-kerülő 9 

*S a* ki nem Ő-fzerzette vagyont áldoz-fel hasának. 

Az Herék meg-űjűlnak. 

A ' telelő tojomány okból kikeletre meg-üjiíl -
A ' ki-fögyott munkátlan Herék' nagy tábora .• bátor 

v Olly gyülőltt a' Méhek előtt e' nemzet, hogy őket 
Több ízben meg-támadgyák ki-keléfek elÖtt-is/ 
És az halár torkába vetik; '$ nem hibáznak imígyen 
Öldösvén azokat: mert nagy fzugolyákba vitettriek 
A' nagy Herék; 's mikor a' FŐ Méh már elleni kéfzül, 

1 Illy liüIÖmbséggel válafzt tojománnyinak hellyet.y 
|?el-törik ezt 3 's az Herétskének még rendbe fem állott 
Tagjait hurtzollyák , '$ a' földre le-döntik az ágyról, 

A' Méhekre mi módon kell ügyelni, meg-írnom • 
Nem fzükség; mivel a' fő-képp' hafznáJni - tüdő Mélv 
Gond-vifeléft nem vár tollúnk.- mert rétre> mezőre% 

Önn' kényére ki-tsap : bé-liordgya íietve virágit: 
A* kafokat .meg*rabja .• viaíV.t, méz't 9 újra ki»pótol; 
'S már meg-tartya Nevendékit, már üzi kosárból. 
A ' kasból ki-menendő Raj' féregének azonnal 
ÚjJfcálláfi: kéfzítts. Batefam-fü, Tzínnamom 9 és mis 
Gyenge virág, ha körös-környtil-véendi, íégéttend 
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A' teheren; mivel a* mézet-keresoknek az litban 
Bádgyadozáft, '$ akadályt nem kell fzenvedniek illy-képpV 
E* mellett enyhítsd éhségeket, és, az havas tél' 
Jég-tsapokat nevelő hidegét, A' többi dolognak 
tgy-* vagy amágy-kormányzásit hagyd r'ájok egéffzen; 
*S inkább jó példát > mkit-fem méz't, v$nni fzeretvén, 
Ves'd fzemed* e' békét-fzereto férgekre; valóbann 
El-bámúlfz az igen meg-hafonlott Emberi nemzet* 
Erkölttfin; látván, melly fzép rend , 9s ritka-fzelídség 
Van koz'ttök mindég, azou-eggy kaptárnak alatta ,[ 
Mi pedig eggy-másnak példás faafznára feületvén , 
Hajba kapunk, fok perre kelünk,, és egyre tzivódimk* 

A9 Parakvdriai népr'öL 
Juílbn amaz vóltt ízép fzeretet^ 's Csent élet efzünkbe* 

A* mikor a* Kriftuft-kovetők így közre fel-adváa 
- Mindeneket a vétek nélkül, 's víg életet éltek* 

Es ne-talán tsak hiá fzókat tilnteffek elődbe: 
jt) Túl a* teogerekenn eggy kis fzegléje Világnak 

1) Le Paraguay ; voyex la Relation du 11. P. Floren
tin Capucin, inferée dans le tréziime Recueil des 
tettre* édifiantes £íf curieufes > éeritesdes Mijfiofu étrrni-
gerts , oü efl rapporté iout ce qui fűit. Parakvai 
Tartomány déii Amerikában. LáíTad T/jP. Flo-

x x rentii 

Y 3 
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Fenn-van még, mellyroljia-ki hallott, ollyan bifzemben-
Léfzeu , hogy aV jámbor Méhek' képének alatta, 
E ' nép* erkőlttsét akarom 's munkájitajánlni. 

Nem nyomnak bizonyos jeleket gobölyre.• határ-ko 
Nem válafzt főidet; de közös tartásra keresvén 
Mindeneket, köz odorba verik gabonájikat.-.a' melly 
Mefterség 's tudomány fzükséges, vagy pedig haíznos" 
Eggy orízágnak* ezen nemzetnél, tudva van: eggyik 
Réfze tsorofzlyával termékeny főidet hasából; 
Réfze feles nyájat gazdag rétekre vezetget; 
Más, köveken gabonát töröget, 's kenyeret sütv ezekre 
Görbe kafzák bízattak; azok pedig átfi mi vekben 
Forgódnak: 's ha-ki reggel félt, ne-hogy háza le-dol!yön; 
Efte-felé mikoronn haza-tér az határi dologról 9 
Mindene meg-lévén , taár kéfzenn állani láttya. 

A* korofabb Rend kormányt tart; *s ez tifzta tfinátsból 
•Áll, nem ei'ő-fóakből: a' több efztendei próba 
Szab rendet t minden törvény, az igazra felettébb-
Hajlandó jő fzív ,'s akarat: nem tsaUya-meg Őket 
(Mert közből élvén , nem akarnak látni magok köz'tt 

rcntin Kapútzínusnak befzédét, melly a' külső 
Tőrtományokban-lévÖ MilEókrőr íratott ájtatos, 
és olvasásra méltó leveleknek „ 113-dik gyi'ijtemen-
Byébénn foglaltatik; és a' mellybea az mind, a* 
mi következik, .elŐ-f2:ímláltatik; 

• • i 
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Külonözéft ) az arany' tsiklandó fénnyé : közöttök 
Legfőbb kínts a' jámborság: nem furdal irigység 
Senkit egyéb, hanem a' mellyet nevel a' jeles erkőlte. 

.'S jóllehet a' Nemzők példákkal jóra vezérlik 
Gyermekiket/ még-is rend-tartás-is van azoknak-
Fel-neveléfekben** köz gondvifeléffel akarják 
A* Nemzet' köz ajándékit köz haízonra nevelni* 
A' kik igazgattyák a' népnek dolgait 5 arra 
Vigyáznak fo-képp' :högy az apró Rend-is, habirja, 
Kezdgye magát mefterségben gyakorolni leg-ottan : 
Ez mind-eggy: köz'ttök nints első, nintsen utolsó.-
A* ki mit üz, betses, érdemes az, tsak jól vigye-véghez.-
A' fzántó-, 's hadi fegyvernek dítsérete, mind-eggy * 
Tsak forgattafsék eggyenlo fzorgalom által. 

Bátor az Orfzágbann a* tsendes béke nem érez 
Bontakozáft, 's ó Népe zajos viad-alra ki nem fzáll3 

Sem fzomfzédi reá nem mernek tsapni: tsátákra 
Fegyvere kéfz még-is, kéfz minden korra Vezére > 
Izgatván nem az hartz-kerefés , hanem a' tsupa béke. 

Dolgok utánn illy nyugtok van": már végbe-vivén az 
Ifteni tifzteletet, dob-'s harsány trombita-fzóvai 
Ünnepi-nap' múlatni, 's magok köz'tt bajra ki-hívó, 
5S ártatlan yiadalt-ábrázó mind gyalog és mind 
Furtsa lovag-fereget kedvellnek nézni; 's imigyen 
Mind kardot, mind görbe kapát forgatni fzokásba 
Vévén , tsontos erőt kéfzítnek az hartzra Legénny'i 3 

És Mdvors* mezején nem forganak oftoba kézzel* 

Y 4 
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A \ viadalra minő tüz légyen bennek; eléggé 
Éízre-vevé, *& nem győzte Spanyol-főid* népe tsudálni : 
Mert minap intetfcvén,. hogy ka?rdot kcMTenek, és az 
Orfzáglrf mellett magok-is kéfzölyenek havtzra': 
Nagy-fzaporán fegyvert ragadának az Ifjak f el-állvái* 
A r főidnek fzínét, valamint a' Kádnmíl dandár t 
Meg-víttak;. győztek/ *s egyebet nem vártak Htoktól, 
A ' ditséreünél Ckövetendő példa) jutalmul!.. 
A ' jeles hartzok ntóm a' Vének' hagyáfait hallják; 
És fzánt nak, kik imént tábor' Vezetőji valának* 

Illy bőldogsiggal nem birt amaz frajdarat1 Rámáig 
Meílyet az Eg' fő bőltcyaihoz fel-emeltek az kok* 
Itt az erofs Szántó hadat ci-rendfilni, %s határt-is? 
Eggy formán tudván, az ekéért íbkfeor el-hagyt* 
Tündöklő fzekerét.- a' mellyre nem ért vala< hadban, 
Két-három darab hőld-főídét ki-mivefte ferényenn 
A ' Váras maga, V mint Fegyvert-viíelönek t azonbai 
Űzte majorságát, 'g a' már haza-jöttnek határit r 

Mint győzők'' bérét, kéfzen juttatta kezéhez. 
Mennél nyertesben^ hafogat köz főidet ekével, 
Köz barmokkal, ez' áldott FÖJd* nem régi lakoíTa f 

.Mert ö y mint bajnok? fzolgál mindennek; avagy min£ 
Főld-mívelőS kül' munkát űz; és r'ája vifzontag. 
Mindenek hár/ttyák kül' 's belső kénttseket. Illy-képp*' 
ítéfzt-vévén mis9 afztagíb*5l, fzükségre nem indiííy 
Sem máíl meg nem előz felefebb jőfzági közctt-isv 
Bcidög idő' folysjmattyában nem büÍ2ke; V ha vakriaf 
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Fordúland kotzkája, le-nem tsügg kedve; fzerentse* 
Bal 's jobb járását eggyenlő'mddra tekéntvén, 
A' többekre fel-ofzlődo>tt kárára nem ugye!. 

Nem tud" ezen nemzet mí-róilunk fernmít: határit 
Hadtól nem, külső valláftól Őrizi : téltút 
A? íenger-partonn alkalmatos házakat építt; 
Hogy ki-kötő révébe ha tán kür gallya, vetődnék á 

Ádgyanak eggy ideig fzálláft őrzőji; de tiltsák 
A r jövevény-, > újság-kémlélo népet az orfzág* 
Belsőbb réfzeitol, 's kebelét vifgálnr ne haggyák. 

1) Ebből folyt azon hír némelly Népekhez, hogy 
Ignátz' 

Szerzete ízab törvényt itten, ys orfzágol; eléggé 
Nem tudgyák keferűségek' fzlintetni talántán , 
Hogy gonofz álnokság által dús hajnal* hatátiu 
Tóllök hafon'-gazdagságú birodalmak eí-eftek. 
A ' Szakadás 9 lábbal nyomván a* drága Kerefztet, 
Lép egyedűl-bé Jápónnak part-révibe; mert illy 
Vendégtől amaz Ifteií bamifs ábrázata tsúnya 
(Templomikat foha fem félytik fzél-véfzre kerúIiiL 

E' népet nem erŐ-hataloMmal fartynk, hanem tsai 
Szetit vallálTal; azok fzavait bé-véfzi 's tanáttsit, 
A* kiktől az igazságnak fel-vette világát: 
Eggy Iftent tifztel y

 5s Eriftusnak kedves igáját 
_ as». ••— 

z) Voyages de Coneah Korreálnak utazás'ű 

' ' . " . ' • • • * s • ; • ' ' 
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Szivéből kedveili.- magát boldognak alítván 
Á' mikoronn fontollya, mi-képp' lappangtalak hajdan 
A' vadon-erdökbenn Elejik, mint barmok, az lftent 
Nem tudván, 's lappangnának még annyi fok ez'rek-
Néki pedfe, békéje vagyon•, víg napjai folynak, 
Szent hite tündöklik, 's bővelkedik háza vagyonnal. 
Mi maggal bánunk, melljet jó főidbe vetettünk 
JS nagy fárad sággal más-más birodalmakat édes 
Jefusnak keresünk, tsak az' eggy jutalomra tekénrvén; 
Hogy, tetfző, fzent, kellemetes dolog, Ifteni vérrel- " 
Vett népet mennybéli karok' palotájiba vinni, 
És fzoktatni feles jőság5 miveléfire, mellybol 
Embert-is nehezen lehetett el-végre reményl'ni. 

Boldog Nép, hatovább-is imígyfolytattya ízerentséi 
Kezdeteit, 's a' Méneknek példáji tanítván, 
On'fzámára takar, mikoronn köz hafzonra törekfzik. 



Tizen - ötödik Könyv. 347 

PARASZTI MAJORSÁGRÓL 
T I Z E N - Ö T Ö D I K K Ö N Y V . 

H a l a s - t ó. 

A* Major hidakhoz kedvem van toldani Vízi 
Népet-is , a' mellyrol ifjantan zenge furuglyám. 

Vedd, Láinon 3 n érne ily helyeken tifztábbra ki-mosdott 
Veríeimet, mellyek kezdettek nékem eloílzör 
Nyerni nevet; 's mellyek nélkül Szollore, Galambra , 
9S más munkára magam* nem fogtam volna talantán, 
A ' miket érettebb efztendeim hoztak elődbe. 

1) A ' melly agy-kőltéfeket én , . 's más képre-tseráléft 
Gyermeki Verfekkel játfzodva dalolni fzerettem, 

l ) Ezen könyvbe (igy fxóll Vanier) mellyet ifiantan 
leg'dojjzor írtam) fok költeményeket kevertem, Rapint 
követvén 3 a' kit méltán elitsértetni látok vala. Ezm 
agg regéken még éppen ki nem adtam volt, midőn 
levés efxtendo múlva a' Galambokat} SzoUo - tat , 
is Paréjt közre boísátottam* 
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Tán azok-is jtnúlattságot fzerzendenek *' Te 
Két Onókájidnaic , kik moír nevekednek alattad. 
,S még.( ámbár már-is ki-tör a' jeles elnia belőliök.) 
Rómának , 's GorÖg-Orfzágnak példáji kezek köz'tt 
Nem lévén > Te-reád , és eFfóttfidre közelről 
Néznek, 's hallgattyák fzavaid", mellyekkel hevítted 
Bennek az állbatat©s, 's fö jámborsagra-vonó tüz't. 

Már Kurfzoat ki-tanítván „ mit mellőzzön az Qrfzágf 
Dolgaiban, 's mire tárgyazzon :még holtod utánn-k 
Hogy támafszad Hazád' ügyét, nevelésre Fiadnak 
Fel̂ véfzed Fiait; Vmikoron kéfzítti királyi 
Páltzákhoz Lajos *> Ő fzámo*b Onokájte; ezeknafc 
Általad épülnek vélek eggy-korbéli Tanátsok .-
Kik tsuda példáid' látván, 's ititéfidet hallván, 
Tudgyanak elmésen dolgot folytatni', viselni 
Terheket, és EÍejik' fényes nevit égig emellyéfc. 

A' ki halat-nevelS Tavat-is fzándékozol adni 
Jőfzágodhoz; akár az hegyekről közbe-keríttett 
Térségenn hever a* fok nedv, fcabad úttya nem esvé» 
Eggy réfzről-is, akár a' völgy olly ízükbe fzoi-úüyon., 
Hogy vizet el-foghafsf. könnyű pártázatot hányván.-
Elly az ajándékkal, 's. háláld a' ritka fzerentsét.. 

A* téren-lakozd ( bár nagy tőltéfsel-is, a" víz' 
.Terhével nehezen bírjon) verjen-ki fejéből 

* ) Ezen mvai 14-dik Franlxitf^Király. 
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f Kéttséget; mindent meg-gycz a' fzorgálom, és pénz. 
| jV tér-földet, ha~tán ez víz-árokhoz bafonlíttC 

Jóllehet hozna kalongyát-is) tsak lepje-meg a' nedv ^ 
\ '$ mellyet elébb eke fzántott-fel, már fzántsa dereglye; 

És az Halak rágjják a' víznek alája-nyomúltt fűt, 
Mellyet Juh > vagy Ketske tarolt nem régi napokbaS* 

[ Ám de mihelyt öt ny/rig adott élelmet Halaknak j 
! A' vize mind le-botsáttavan } változva megint Őc 

Nyáron fzántaítafsék-fel veteménynek alája; 
Annál bővebben fog tenneni keble gyümŐltsot. . 
így a' gazdag völgy gabonát nevel, és halat; iily-kép£* 
JEggy*ugyan az laponyán vizek, és jóféle kaláfzok 
Habzanak ; és az holott yígann orfzágla fejérlo 
Ndis; sárga Veres Kévéket gyüjt-fel idővel. 

Némellyek jó~ponkos helyen kéfzítnek az Halnak 
Tartására Tavat, mellyrol tudn'illik az önként- . 
Gördülő víz kertbe le-fzáll; vagy földnek alatta 
Tsoi torokban foly titkon, 's véletlen ugráfsal 
A* levegőbe fel-hajtattván, efso-vizet ábráz. 

Az Halas tónak megszakadott 'töltése* 
A* mefterséges gerebet maga terhivel a' víz 

Meg-fzaggattya gjakorb ízben, zádúlva.le-rántyán ! 

Öblében-lakozó népét veteményes határra. 
A* fzökevény lakos a* rohanó nedveknek utánnok 
Tóldúlván, fzanafzétt terjed ; '$ moft búza-vetésre% 

}/loíl rétekre ki-tsap, *s meg'moftaa ©zönnek alatta 
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El-füllyedtt éjedéit le-tarol.'; fzágódik örömmel 
Fel-, 's meg' alá i de midonn a' v íz , árkába le-fzállotf I 
Sárba reked, *s vártt élet helyett véletlen halált le], 

Millyeii ama'feslett Ifjú, ki fzemérmet el-hagyván 
Roííz társak' példájok utánn, kéimyére botsáttya 
A' zabolát; 's valamerre botor vágyása ragadgya, 
§zem-bé-kötve rohan." De midonn el-enyéfztek előbbi 
Napjai , *s tündéres vígsági; magára hagyattván 
El-végtére-, -s ki nem győzvén gázolni motsárből, 
Mellyel fzemtelenűl meg-ferteztette virágzó j 
É léte' fzép^égét, 's az halált már érzi; temérdek 
Tetteinek jobbíttását ígéri y de későnn. J 

Az Halas-tónak rejtehhellyeL 
Árnyékozó fzítu 

AI kŐ-fzirtok alá,.menedék-, és tsendes-helyekre 
Vágy iz"Hal, holbé-rejtse-magát, vfcfzedelmet eíozvén, 
Vagy kedveltet hideget kapjon. Te ne feegd-ineg az Ő nagy 
Kedvét; sőt kerekítts öblöt mélyebbre, minémüt 
Váj a' víz a' régi, kövek" reves oldala4 lapján.,' 

'S minthogy folyni nem hagy vizet a' fok-féle teker* 
vény; 

'S a' nedv , eggy heíybenn állván', meg-posbad : igen jó 
Lefíz, fákból környiil árnyékot emelni, kivált ha • I 
4* • bő; víz • azok'- húlltt levelit' meözebbre ki-hordgya; 
Másképpenn az. Halas-tavat undokságba kevernék. 

• » i 

f 
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Vonny-le tehát lejtős derékon fzomfzédos határról 
Tsermeí^kéket, hogy a* régit mozdíttsa meg-új víz 

| Abba febefs le-£utáfsal. Ha nagy meredekre fut 2Z le, 
I Zúgásával Halat -.fel-kiTzt, hogy rabja ne légyen 

A' reft Tónak, hanem friísebb folyamokra űefsen. 
I A? ízaládáíí, elejébe-vetett fzövevénnyel akafzd-megj 
I Melly* tetejénn által-menetelt tsak heába keresvén, 
1 A* futamó habokat nézgéílye rekefznek utánna. 

f A* kaftélyokat-keríitö árkok leg~alkalma-
I tosbak az Halaknák* 
I í! 

I Az' víznél nints alkalmasb a' Tói féregnek, 
I Mint a' melly le-fo3y a'majorok' jó-mélyre ki-hányott 

A'rkaibann , és Házadnak mind hafznot hozaud, mind 
I Dífzt nev.elend: mivel el-járván a' vízi tekervényt, 
I Téli naponn érezni fzeret 's „fzemlélni verő-fényt 
I Minden Hal; és bé-rejti magát árnyékba vifzontag* 

A5 mikoron meg-hevül. Ételt fe felejts-el az éhes 
' Népnek vetni.* meg-int 6 tégedet erre, midőnn a* 

Víz' fzínénn igeneit fel-kél- 's a' fzája ki-nyílik 
Meg-nyújtott éhsége miatt .* hány Ő jrheki gyermek 
Ablakról kenyeret, \s mellyet fajnála magától, 
Mézzel kéfzíttett béleft; 's vígadva tekénti, 

f Mint fzalad-öfzve , '$ miként kapdofsa fogával az ételt. 
Afztal utánn az Inas morzsát hitit vízbe "lej kukta 

I Nyűl-bélt, és Halakot vet vendégségre Halaknak, 
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És Attyok* beadó jököt-is bé-hánnya fijoknab 
Teri7 magad-is r'á-fzoktatván, hogy elődbe repíttsék 

Nekik-adott jeleidre magok'; bo-kézzel hajítts-bé 
Búza-ízemet Tavaidba : 's midőn, játékjokat onnan-
Fellyűlről nézed; g'Iydbifi, vagy nyilat erefztvén, 
'S nem tartván fem az elsőtől, fem napnak hevétSl, 
Sok vadat ejtendeííz ott-benn lévén-is, akár a* 
•Víz* fzinénn ugrállyon, akár fenekére lövellyen. 

% A Tóba Halakot fzállíttanu 
A* HaláfxatróL 

Tokát akár-hol kéfzíttefsz, vendéget azokba 
Akkor fogfz iktatni, midőn ki-keletkori tájban \. 
Már kezd ívni, 's midőnn hidegenn-is Váltig heviUvé% 
A' másóltt vizeket meg nem fajdíttya, 's ezernyi 
Ikrákat visel a' NQÍiény, 's majd elli tpjálic. 

Vetó-meg azért gyakor hálod* a' fzomfzédos erekbeo, 
\S vörhenyeges fzínnel tékái tarkázd-ki; folyamnak 
TűkÖribenn az Hal e?t látván > féregéivé reá-gyül.* 
És valamint a* lépre-fogott madarakkal hafzonra 

HÉl az okos Madaráfz, hogy több prédákat is hívjon 
33ggynek nyelvvével, \ tőrébe rékepfeen: azon-képp* 
i l ' tzeklére-kerültt Hal-is álnok tselbe kerítget 
J/íás Halakat* Nagy erővel jár a' példa, *s el-óltya 
X^aíTanként a' félelmer* Kéfzantag ugyan nem 
"íwefzti rokoaságát; hanem agg-ravafz emberi kéznek 

é 
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Többet hivén 5 és , mint némát, meg.feddeni nints ok > 
Hogyha vefzélyektől nem tíltya, 's nem inti barátit; 
Ember-az, aJ ki faját népét árúllya; keleptzét 
Tsak maga hány fzántt fzándékból embernek az ember. 

A ' víznek közepén meredek kő-fziklaha fekfzik, 
Környüllotte fok Hal vagyon: ezt hamar éfzre-vehetni; 
Mert az Halak ki-felé buborékot vernek alólról. 
líly kő-fzikla ha nints, magad állítts mefteri kézzel 
Barlang-forma helyet a víznek fenekére kitákba-
Gyűrött .Tőlgy-gallyat le-merítvén. A ' mikor étel5 

Kedvéért itten ízálláft fog verni magáiíak, 
Vefs-körtiyúi hálót;* a' víz' allyára le-fzállott 
TÓlgy-veffzot etnelítsd, ,'s az Halat zaklssd-ki gübű* 

vei 
A ' kotzkára-kötött fonalakba .* mfegintlen erefzd-le 
A* .gally't, 's meg-vetvén a ' t se l t , űzd dolgodat űjra* 

Hordódnak, mellybenn Halat hozfz a* pufzta tonyába^ 
Oldalain*fziikség íélekzetet hagynod.* az útbann 
Hogyha folyót látfz, vagy valamely jó kutakat enyhítsd 
Keskeny edénybe-fzorúltt rabodat, r'á nyersvizet Önt-

vén. 
Minden Tó nem minden Halé;. mert vágj* dohos a* fok 

Álláftól; vagy morzfa-gyanánt el-aprófodik a* fold, 
'S gyenge föveny' mjídgyára vagyon terjedve fenéken, 
Mel ly , hamég-indúl, a' víznek fzínére homályt von* 

Z 
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Allé-vizet-ledvello Halak. 
. - > Ax Angolnáról. 

. Hogyha meg-állapodott a* nedv xa
9 lomha tonyábann -

Abba fejér apró Kefzeget, Sigérrel ,' ereíFz-bé, 
'S félénk Saroglyát, mellynek fzínekkel a2on-képps 

Változik háta; miként a' nap' fénnyére kiszállott 
Égi fzivárványnak. Sárdéllyok jöjjenek ofztán 
Hozzájok , Tzompók, 's könnyen kezeidre-kerülö 
Angolnák., mikor a' tengerbe le-fzállnak., él-iínván 
A\tavakat: niikhogy valamint a' Fetska meg-indúl, 
Túl-kelvén á' tengerekenn, a' déli hátáronn 
Öfe' elején melegebb fzálláíl visgálni magának : 
Úgy, mikoron jéggel le padol víz-hátakot a' fagy; 
Nem győzvén Angolna tovább fzeiivedni folyónak 
Által-ütŐ hidegét; a* tenger' langyos élében 
Tölti telét; 's meg'viíTzai jővén•, a' nyári melegtől 
Hüs vízzel fzabadíttya magát, *s árnyékos helyekkel. 

Vefs tselt néki tehát az heJyefira2 hol Öfzve-fzoríttya 
A' folyomány* torkát a* gát, hogy rántsa f̂ beffenn 
Habjait,, és maJmoí forgalícm; ez' utat előállván, 
Melly a' vontt gátonn a* fel-nőtt víatnek. hagyódott j 
Nádból fzükre-kQtött varsákkal vesd-meg az alJyát.v 
A'lejtős nád'hézaki köz'tt le-fut hirtelen' a 'v íz ; 
Mellyet iparkodván a* gyors Angolna Ijövetni, 
A% fzigonyos börtön* nam-vártt fenekére le-rándúl. 

í 
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Atn.de miként (mikoronn a* képtelen éjtfzaka mindent 
El-rekkeíit fzem előli) hányván ál torit az eggyik 
Ellen-fél; az' idő-közben mefterkedik a'más 
Réfz-is, hogy azt vifzonyos tsellel rabbá tegye.- fzkt* 

'úgy, • 
As mellyet zavaros vízben nem látni; lé-rakván 
Tzekléjét az Haláfz, az eí-ugró népnek él-állya 
t'jttyait, és álnokságánn ál móddal erőt vefz. 

Part-fzerető Bordél, TŐ-potyka, Fejér-kefzeg > Öklef 

Szint' úgy reft vizeket kedveli ys és Ombla, Galótzát-
Ábrázó , fegyver-vifelo , de nem hartzra-való íjai: 
Mert bár fzájábann három foros a' fog; azonban 
Számtalan Omblákon fzégyent tefzen eggy Tsuka, rajtok 
Tágra ki-nyíltt febeket rántván, és vérbe-kévervéti 
A* vizet: oliy tehetős a* fegyverek ellen-is a' fzív* 

El - változás. 

Tóld-meg ezen féregét jövevény Potykával-ís, a* melly 
Fényes arany-morzsák ot efzik; T& bár képe nem ollyari, 
Mint az előtt, erkőlttsében nints femmi külömbség .-
Mert mikoron Száturnus az 0 fija' Jupiter* ádáfz 
F egy véritől tíieg-rettenvén s lappangana némelly 
Réfzébenn Olafz-Orfzágtiak, 's náfzádra fel-ülvéu, 
Bénákom- Várafsán túl kívánna fzaladni; 
Eggy nagy aranyt nyújtott az Hajós' tenyerébe: leg-ottait 
Fel-gerjedtt a' roűz kívánat az emberi fzívben: 
'S már az BajósJVfefter, kit az óság Pótai néveá 

Z% 
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Híva (mivel r^vafzúl pótolta hibájit, ürítvén I 
Máfok* zatskójit) meg-akarta kötözni fzarándok | 
Szátiirnuft: de gonofz fzjVét artzája ki-fedvén , I 
A* Vendég fem balafztya foka meg-torlani bűnét • 1 

, Őt az Kajó-tattról .le-ta'fzíttya • Legéimy ivei eggyütt, 1 
?S fzem-pillantat alatt el-változtattya Halakká; I 
Mellyek mái nap-is lesvén a'-terhes hajókat, I 
'S kívánván az aranyt; ki-jejentik, hogy emberi nemből 1 

.Vettéklételeket valamelly óságos idobenn. 1 
Hogyha kerefztül-vág tavadon jó-gazdag-erü v í z , l i 

-A* Márnák jobban meg-termenék, és Kefzeg, a' melly I 
Nyíl-nevet-is nyert már; minthogy valamint az idegből I 

i El-reppentt nyíl a' levegőn tsiida-hirtejen' ált'megy, • 1 
OUy^fzáporán futos a* vizekenn-V fzün telén ikrás I 
•Jáfz-kefzeg-is., Sillio, Semling> Bálin, Hartsa, Lepény4,'!-' 

Meny; "' I 
ÉsGBbj melly, vékony fövényét gyomrába mohon töm; 1 
É^.Lazatzokj 's Kétségek nyerfebb folyamoknak örülnek. 1 

•'í&jgy,. a* 'Pontyónak mind a* két-féle Halas-tÓt I 
Lakni: folyót, 's tavakat meg-tőlt, fok magzatot hozván I 
Hólnap-ízámra. Koránt fem tud vigyázni magára, ' 1 
Eggy Hal-is ügyy mint ez: mikoronn fajdíttya,; hogy J 

• ' oürom . ' ' , 'I 
Van vizeken, '$ maga közbe-fzorulít; már a* kktnosódott "i 
Kőszálnak kebelébe lzalad ; már fel-veti'gyorfann § 
A* .víznek- ízínére magát, 's ált'-ugrik az hálóim; . 1 
Sőt gyakrann által-torvén ez álatok 9 elébb-áll v | 
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Mind maga (késértett dolog ez) mind, antiak az allyát 
Haton fel-vetvén, bé-zártt teftvérit-is inti, 
Hogy leg-alább a' kisdedség fzabadillyon utólsd 
VeízctébÖl, *$ a5 néki-vetett tzeklébe ne juffon. 

Eggy Hal fmts, meliynek felefebb fzázadra ki-nyálna 
Élete: mert a* Ponty, melly a* Belliki patakban 
Régi lakos lévén, az előtt a* Válezi Házból, 
Iften tndgya mikor, fzemlélt a* Frantzia Székenn 
Ülni Királyt." moft el-bámúi a* tifzta folyam köz'tts 

íly Orfzáglókat: látván a* Burboni Nemből, 
'S/a' mi rufaázattyok' formáját illeti, régi 
Öfsoktől el-ütott Onokákat; vaj-mi tsiidálná 
Leg-fŐképpr az idők' meg-fordiíláfait; a* mi 
Népünknek dítSereteit, *s diadalmit ha tudná. 

'S bátor az agg vénúlet utánir amaz Udvari vízbenn-
tífzó Pontyok már Őfz héjba vegyültek-is, éppen 
Nem meddők; magokat jól-birjak még-is; alá / s fel 
Még igen-is tudnak virgontz játékokat űzni 
A* vi;zekeun? őriztettvén a* biztos helyektől. 
Nem leíik a' padmalyt; hanem a* zöld partnak eredvén, 
A' kézből-nyiíjtott eledelt bátrodva fogadgyák, 
Kelletvén magok' a' vidám Beliáki Majornak 
Ritka tsudáji között;'s főképp' örvendenek akkor, 
A' mikor a' víznek partyán sétálgat alá 's fel 
Nagy Lajos; a'kit erő, 's víg kedv, úgy képez elej'kbe, 
Mint mikoronn leg-jobb karban volt él'te* virága. 
Még hároinfzor-öt efztendot Ő-néki nem adnál $ 

Z 3 
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Mint koronás Hertzegnek 9 ha-tsak nem zengne füledben 
Földön, 's tengereken fzerzett diadalrainak híre; 
És nem fzemlélnéd, hogy fzánios, 's emberi korra-
Értt Onekák környúl-allyák, mint Öfsoket, Ötét/ 

- .7.. .\ • '•• :'. • . Tsúka. • . • •.. | 

A' Tsuka (bátor az afztalnak nagy dífze) minemű ! 
Vízre fqvárogjon főképp* ? •tudakolni ne kívánd: | 
Mert ha-ki fzálláft fog rendelni Tsukának Halak köz'tt, ! 
Az beszarhat ázőn féfzekbe Galambokat Ölyvvel ; ! 
Tyúkokat ofzve-tehet, '$ Rókát}

 9s Farkasnak-is adhat j 
Helyt ugyan-ott, az holott kisded Bárányi feküfznek. ! 
Nem lehet azt kí-fejezní, miket vifz-véghez az ádáfz, ] 
Más Halakon: teftvéreinek fem kedvez; hanemha | 
Otsmáoy fertőben lakván, nagy bélibe bé-hord 
Nem-kis fzámra-meno Bakákat, mellyeket a* nít 
Posványság termefzt; bár sírva rekegjenek, 5 r ' í , 
Rajtok-tett feneségéért, ezer átkokat ontván. 
Sőt gyakrann a' tífzta folyón játékokat-üzo 
Ltídat-is (a'mikor ez, fájdítván a* kőzd efsot, 
Bé-buktattya fejét, 'B ki-felé vonogattya megint, *$le» 
Gördítvén ti&titm a' nedvet* fer'dikporozva 
Meg-támadgya, *$ alá-rántván, gyomrába le-kúldL 
Gyermetskéket-is, a' mikor.©nn mellyekkel hasíttyák 
A* kékűltt habokat, meg-mer febhetni fogával-'• 
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Pifztrang. • 
As Pifztrang az homályos völgy' bal- 3 's jobbrar-bo-

lyongó 
Tsergetegit kedveili.* 's ha reft tótsába fzorál-bé5 

Hajdani fzépségét vefztvén, el-vefzti fzefelmét, 
És fzaporíttását; 's húsának-is el-megy az íze. 
E' nagy el-únakodáft könnyenn el-fogja törölni s 

A' ki tekervényesb úton járkálva ki-fáradtt 
Tsermelykét tójába le-von ; 5s az hol öfzve-vegyúl ez, 
Ott Pifzttangnak helyet kéfzítt, és a' puha parton, 
Gyep-bélléít emelítt; ragyogó fövényekkel az allyát 
Meg-veti; 's a1 zajogó vizeket boffzontya kövekben 
Meg-botláfokkal. Nehezen tengődik, ezektől, 
A'Pifztrang, meg-fofztattván: mert kedves előtte 
A* nagy-zúgva-meno patak: és a' mellyeket hajdan , 
Mint fzúz Lyányka, vifelt ott-kinn a' váraü zajtól 
Távúlabb lakván, moft-is meg-tartya fzokását. 

El-vákozás. 

Száz, meg* ezer fzínnel-nevetö fzép gyenge Virágok- % 

És ki-virúltt Tőlgy-erdŐ köz'tt ballag vala, hangzó 
Zúgáffal le-felé lökkentvén nedveit, a' víz, 
'S a' gyÖBgy hely' tsendefségét tsorgéfíel habarván. 
Árnyékzó Tser alatt, a' tifzta folyamnak hanyattlott 
Zöld karajánn tilvén, 's a' víz-tükörbe tekéntvén, 
Kedve talált a'Pifztrangnak duzzadni, hogy éket 

Z 4 
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Tóldgyon képéhez>• 's rendes fürtökbe , 7s tsomrfkba I 
Szedgye baját;, melly sárig aranyt ábráz vala fzínneL I 
" Ő mikor artzíjft nézgéliV magának örülvén', I 

És feketés pontotskákkaí kendőzi;, reája ; 1 
jPuggeízté ízeméit .'Tsuka, vad barlangnak ölében tr 1 
Eggy hozz íja közel-íappangő' rút- hegyi tolvaj.; • • 1 
•A* Lyányt kedvellvén inkább? vagyJríntset? homályost 1 
Mert ngyan eggy fénnyel ragyogott artzája, *s ruhája* I 
A* bokrot mikor éfzre-vevé" rezzenni,, 's- inogni; I 
Meg döbbent a' gyenge Leány a* férjfi. f2emélytSl, j 
: S a* partora már erre-fzaLd , már arra.-,, íikáltván;,, 1 
És-kérvén vefzedelmeiben fejedelmet az. Egtol. I 

Mély örvény volt a' meredek 'ko-fzálnak alatta." I 
Lelke' fzakadttfbarn, és íemrni veízélyre nem hajtván,, 1 
Nékí-ftit a' Lyányzó' , 's hogy meg-tarthaffa fzemérmét, 1 
.A* víznek közepére magát le-lövelli; nyomában i 
Van Tsuka; nyíl' inddgyára repül; *s az halálra-msnenda j 
Pifztrangnak mikor Őltezetét érdekli kefével, I 
Mind-fcetten le-vetik magolni; '$ egigy-forma halállal 
Tévén életek5, ismétlen íeUvefönek haícmlő' 
Eletetj ós új hal»k<ípben Taika moft-ií azon vai 1 
Terméfzette! bir9 Pií'ztrang pedig aűzojiyi fzívtreL I 
Pettegtetve ki-van fzeplokkcl teste veresre: 
.Kedves, képe; izéid artzáját ízuzi fzemérem ' 
Űli; 7s miként leg-foebb volt a* fzi'ta Lyányi feregbe» 
Néha-üaponj 'moíMs Jeg-fzdbb 6 minden Halak kozrtu 
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t [ , .. Az Halai olduklii eggy-máft. 
k I Nem tsak az; eggy Tsnka tud vérrel raotskolni Halas-tőt.* 

| jfl&s Halak-is buzgók e* meítersé^gre: fzünctletf 
\ üldözik , és fallyák eggy-máft; az erősbek erőtlent 
| El-ttyotnnak; nagyok aprókat rettentenek 3 ay miat 

Szoktak az emberek; és a' melly, várait, falut, erdőt,, 
H- Vérbe-kever, meg-rbnt, cl-eméfzt; Mars* mérge folyáktól 
I Sem mértéklimagát; *s a' Bék aT főidet el-fcí)gyván , 

A* Vízbénn-lakdzók* fzámos féregé t-is el-hagyta, 
[ Ám de mivel vifzonyos vefzttekbol, élnek, ugyan-tsak* 
[ Minden hafzon nélkül nem jár efféle dühöfség.-

. Az Halas Tónak pufzt itt ója a* Vidra-

A Már az Halas tavakqnn a' Vidra-miveltte vefzélyrol 
A Mit fzóllyak? fűzés közepett, vaklandos helyet rak; 
1 A' fel-emeltt partonn Őrt-álí; 's a' vízi baromnak 

11 Játékát 's harttzát lesvén, 's nyíl-módra hasíttván 
I A ' vizet, a' küfzdő nyájnak közepére tsap; és'a* 

JTifzta folyót az Halaknak alutt vérével el-Önti. 
* A' Vidrát tőrökbe , 's tsalárd nrkokbá rekeffzák 

\ Máfok; vagy teli varsákon fogják-meg az orvot: 
Puskát tölts te reá; 's magadat lappangva meg-kízváti * 
"A* xnikoronn fzemlélni fogod tselt vetni megintlen* 
Vagy tóról véres fzájjal meg-térní, terítsd-le .• 

f Boréért bőven 'fizetend a" dús nemes Atízony; 
[ Húsát kellemetes falatul fzórd vízbe Halaknak. 

Z 5 . 
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Hogyha lakó-hellyét5 '$ fvjait meg-tudftatod; annyofe 
Ott nem-létébenn, a\ kisded kölykeket b,ordd~el; 
>S míg a* kor fiatal, /s el-győz fzénvedni taníttáft; 

. Oktasd a* kisded Vidrát; konyhádra haláfzni: 
A* mikor a' -Tavakatibé-fogja Kerítteni, hálód, 
0 padmalyVüreget, M-keres^;*s' a'vízi fenékről 
Minden-féle Halat neki-hajt: mint a' Kutya Szarvait 
Á8 bokrok' ki-verésével tzeklébe fzorongat, 
'S halk orral feimatoliya nyomát a' Nyálnak harafztoniu 

\ MeJJkegüér Majorjáról. 

Hlyen haláfzatban tőltém veled én minap öfzi 
Napjaimat, ki tanulásban, és várali zajbann 
El-fáradtt eímém* únalm'it el-hajtani fzoktad 
Ékes határoddal, de leg inkább mézzel-erefztett 
•S bedvrnevelő tréfájiddal, gyöngy ReíTzegűérem «4 

Mert ámbár a* többi között fzemeimbe leg-inkább 
A* te kies Majorod mofolyog: de Te drága fzemélyed 
Ott ha jeltn ntotsen j • már fem kert' gyenge virági 
Nékem, fem sárgás^fovenyü viV tüköré * fem rét* 
Eke nem ád Örömet 5 fem-zőld árnyéknak alatta 
Tsergedező kedves folyomány, mélly téged' ha t̂ em lát 3 

Látfzatik én-véllem keferú bánatra fakadni. 
A* Liget-i's, melly kedvet okoz, \s meg-kelleti másként 
A' Tudományt; Múzsáimhoz, mindétig, utánnad-
Járó gondolatim', tsak alig téríttheti-vifiTzá. 
Vélled azért mikoronn meg-jött majorodiiak az éke; 
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Szolgálván a' Vidra, Halat zaklatni fok Ízben, 
-S ezt Ő fzájábol kézzel fzedegetni, kérettem* 

Hód. Vixi-tgér. Nád. Káka. 

A' Tavakot fzörnyen-pufztíttó Hódnak-is a' tselt 
Vesd.meg;azonképpenna'VÍZ'-egereknek:aZ Hódra 
A' mikor éfzrevefzed. partról a* Tóba le-mennt, 
Hafztalanál tolteffz>puskát.; mi . vefzefztbeti, tudván,. 
A ' víznek kebelébe le-tsap, *s ügy mégyen alatta.; 
»S a' mellyrŐl a' Tóba le-fzáll, azon helyre ki nem jó. 

Hogyha Tavad' Sás, vagy zŐld Nád fel-vette; közép-. 

benn oenn 
£1 „e metéld fzárát: mert rothadttságra megy a' még 
Fenn-maradott torzsok; meg-doglel Halas tayat, és új, 
Erdő kél eleven gyükerébol nem fok idóre. _ 
Fogjladikat, '• menny a' Nádnak ve&tsre tseléddel: 
Máfok kefztyuzött kézzel lombjába ragadnakj 
Máfok tsáklyákkal fel-fegyverkezve , hajótskánn 
A' ki-nyövött buja Nád-erdőt a' partra ki-huzzák. 

Éhfég. (.A% Halak' iledelértl.) 
Ám de Halas-tónak vefzedelmesb mételye nintsen 

A' komor éhségnél: gabonát a' vízbe gyakorta 
Hintsetek'; hogyha Juhot nyavalyák meg-fojtanak; 

hogyha 
Táromból az ökör ki találand dőlni-; Halaknak 
küldgyéttk kedvelltt falatul azok' húfait: hofizas 

\ 
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Efsoktől meg-vefztegetett Füge, nem fokat-éro J 
Kardos-bab, morzsákra-torött Makk, 's földre le-húllötí 1 
Fái gyümőlts-is, hafzon nélkül a' Tóba le-nem megy : 1 
Mert az Hal éhezvén; mint Vad, nyers húsnak-is örvend : 
Mint Júh, hantot arát; gabonát fzeret enni, Madár-ként i 
Sőt maga népétpl fem tartóztattya fogát meg* 

Halats káfa 
El-váltözds0 

A* Kólty, és KÖvi-hal partot tsak háfzontalatf őriz Í 
Altal-basítt véletlen' az éh Angolna, 's az apró 
Hal-féregét puíztíttya. Mivel más Vízi-lakófok 
Nagyra-nevelkednek; Mázsám, magyarázd-ineg ez úttal-r 

Göb,Kefzeg, ésKövi~hal pulya teftbe mi végre fzorúltak. 
A' hol reft Erodán bé-döl a' Tenger' ölébe, 

Néha-nap* a' Gyermek-fokaság játéknak eredvén, 
A ' tsendes folyamon,repeső követsekkel enyelgéíl 
Indíttott, mellyek gyakor ugráfokkal az habnak 
Színibe kapdosván, féltek fenekére le-menni* 
Történt, hogy benn-vólt a" mély örvénynek alatta 
Oió; 's kellemes igékkel múlat vala Vízi 
Ndjadeht, ki-befeéllgetvén, múlt tsalta legyeii-meg 
A ' fzerelem, *s hi remény Ephvré-t. Zavarodni 'kövektől '• 
A' vizet érezvén Egle , kí-tekénte ; meg-inti 
A' kis Gyermekeket: menten vakarodgyanak; és, ha 
Szép fzóvai nem akarnának, véfzttpkkcl ijefaö* . 
Meg-nevetik; sőt, a' mi nagyobb : játékjog eHiagyváo, 
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Már öregebb köveket fzórnak fzaladásnak helyette. 
A' íiagy ijedttségben mindgyárt le-lövellkedik Egle j> 

És az egéfíz vizet el-tőltvén jaj-fzóval: imígyen 
Bánni velünk, úgymond? utálatos állapot! eggy fzent 
Főre követ, 's tsúfos fzókat méréfzlenek hányni? -
Élni fog a' gaz nép : valamit kell tűrni nevendék 
Vólttoknak ; de gonofzt meg-búntet az Iflen akár-melly 
Élet-idŐbenn-is. Nofza, Tárfaim, ízibe , rajta .-
Melly által méltó haragunk' egyfzerre ki-toltsük ; 
A' fzomfzéd Telivér'* fenekéről' hívjatok eggy rút,-
Rettenetes, fene képet elő. Mondotta, 's tulajdon 
Lyányaiéit fel-buzdúlván a' bánatos Ótzdn, 
Kebléből eggy lyörnyetefíet ki-botsáta legottán. 
Meg-látták; 's mint nyár fa-levél, refzkedtek az Ifjak; 
'S kívánták vefzttek' fzaladáfsal előzni.-de teftek'-
Még-kötözó rémülés hág farkokra: le-húllnak 
Lábokról; r'ájok rohan," és martzangja fogával 
A' tsuda kép; 's a' már enyhülő mélybe le-fzökvén, 

•Rázza fejét, *s véres fzáját öblítti habokkal. 
A ' le-tsepültteknek fzomorú fzózattyokat haliák 

A' meg-bántóíiott Lyányok/ *s fzemeikkel akarják 
Látni, nagyobb öröm' ervével romláfokat. Ah, mit 
Nem tehet a' moüan-fakadó kor az afszonyi fzjvben, 
'S melly a' Gyermekeken maradott még hólttok utánn-is, 
A' gyönyörű fzépség! millyent láthatni virágban, -
Melly , mikoron k-terul az ekétől, földre le-tsüggŐ 
Nyakkal-is, a' míg él, kedves kínzója fzemiiaknek, 
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A9 ki fzerét,- könnyenn-is hifzen.- fzemlélik imítten 
Meg-meg* amott a4' vér-patakot, *•&' mind rendre heverni 

.A' kis.'Gyermekei;er; 's abban, kéttségesek, hogyha 
•Valljon, halál, vagy t^ak rémülés verte-le. Gyenge 
Eézzei ez a' fzívek' tapogáttya, 's ki nyittya fzemeknek 
Bé-zárlott pillájit.' amaz visgállya , ha-tán még 
Afhaikon kis lélekzet tévelygene y halkan \ 
Szájokhoz tévén fzáját; 's tsdkollya hegyes , fzent 
Indulatnak ürügye vei. De hafzontalan immár :• 
Tagjaikon ki-terült az halál* fagya: lelkeik immár 
A* fzomorú Hólttak* gzáfz-orfzágába le-fzállván,, 
Váltig efenkednek } gyönyörűen sírVa, Charon^mk; 
Vinné túl Stikfz' barna taván íietéfsel hajójánn. 
Szívek fzen ízomorú fors' látására meg-esvén, 
A} Lyányok fok imádságot küldöttek az Égbe, 
Hogy 3 lelkek' meg-térítvén, új életet adgyoin 
Semmire fem mehetének ezer kérések utánn-is ; 
*S hogy kévánságok tehetosb vala rontani, mint-fem 
Haíznot tennie nagyon bánván; elvégzik, hogy a'kis 
Tefteket el-vonnyák, 's eggy mély örvénybe temefsék. 
A* mikor a' merevedet tagokat folyam érte , legott ííj 
Kép látlzotta' Gyermekekenn .% Hal-fzárnyra vonódnak 
Kis kezeik; bőrök* tserejíezve korül-veízi hal-pénz ; 
Két térdek, 's lábok két-ágú: farkra lapulnaky 
'S már-is az új vendég habokat fzágúldva barázdál f 

Hajdani gyenge korát bizonyítván moftan»is apró 
Tagjaival, *s indulatival.• mert e* faj akár-mi 
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Hoffzas időt éllyen, foha nem no nagyra; fzünetlen8 

Játfzodozik; társát kedveili; megintlen el-úniiya; 
Nem tudván eggyütt, a' gyermeki régi ízokás-ként > 
Élni, fem eggy-más' oldalitól meffzebbre fzakadnu 

.Oltalmazni leli az Halat d tohajtóL 
Kárt tefz a* Mafzlag, és Méfz. 

Éjeli tolvajtól fzükség már óvni Halas-tót, 
'S tsalfa fzeges fákot fenekére le-dugni; hogy ott a£ 
Orv-hálót fzakadásra vigyék a' kajmátsos horgok* 

Több kárt tefznek azok , kik Mafzlagos étkeket hány
nak , 

Vagy pedig óltatlan Mefzet a1 rekefzekbe: le-nyelvén. 
A' mérges- falatot 5 ki-feljé ront; erre , meg1 arra 
Tsapdos az Hal, 's minteggy efzelös, fok-féíe tekervényt 
Tévén, a* vízből fzáját ki-ki dugja pihegve, 
Hogy külső levegőt fzíván, ólthaffa ki-gyúladtt 
Bélé* hevét: de nagyobb kínnyára; mivelhogy öregbül 
Lángja belől, ?s erejét vefztvén,már tátogat, el-megy 
JJL' párája, hanyatt-fotdiii, lebeg, hányatik habtóL 
A* kártékony-is ifszonyödik végtére, tekéntvén, 
Hogy itisáed nyereség végett meg-ronta H^las-tót, 

Hal - relefz. 

Hogy könnyen , *s jó-zsíros Halat láthaffou az afztal; 
Hitez falat a* fzük torkolatom*, a' merre rekeízbSl 
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A9 dagudort víz zagya ki-foly .*, mert ennek az 'hangja,. 
• Vagy neki-tett eledeL* fzaga, vonwn,veízni megy önként 

Villából ravafzül-fcnatott véfz' belseje keskeny 
Utat ;«yitt ^ ixiéllyenn ha le-fzáll, nints módgya kijőni 
Itt a' -rab-féregét jói-tartsad, hogy a' mikor enni 
Nem ízabad húü.; a' varsa kövér Halat adgyon ebédre^ 

. . ' , . ' / f Hdas-tónak le-vonása. 

Több aratások után, mikor-a' negyven-napi bőjtbei 
A* Kriíftis' fzolgtíjí balon tengődnek, Halas-tót 
Jó léfz.en meg-íiyitni, vizét más réfzre tsapoliii, 
És'a' benne-lakÓ'népet szárazra ki-húzni. 

, A' rekefzek fel-emeltettvén 3 nagy zajjal, erővel;, 
DŐ1 a' Tó, völgyen köveken "-zúdulva fzaladván; 
'S nyomván más vizeket ; mellyek bámulnak 3 hogy efsS 
Nélkül-ís teli töltetnek tíg paittyaik , és olly 
Ritka ferénységgel futamodnak az annyok* ölébe. 

El kezd e' közbeni* a' Tó zajdűlni; futosnak 
A1 űieg-ijedtt Halak; és vízből végtére• ki-hűlvén.,. . 
• A' nékilofzegezeít sürü gyalmokba rekednek, 
*S életek egyfzersrainfl az enyéfzo nedvvel enyéfziL* . 

És ne-talán az egéísz nemzet fogyttára ízoviillyűut 
A* fiatal renden könyörüllyy 'á fzedegesd^i fekélybŐl 
A' fel-akadtt aprótska Halat; '$ míg élete fenn van, 
Vesd xij Tóba magúi.* fel fog ferkemii megintkn / 
}S mindentől felvéti, '$ pufztáknak lenni tsudálván 
A* vizeket, maga kezd birodalmat az ősi Tonyábann* 
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A' nedvek le-vonattatván , bé-dugja motsárba 
A' tsúfzós Angolna fejét, V peretzekbe fzedodvén,. 
Bátra-marad, *s tekeregve bolyong : markold-meg erős* 

fen, 
Hogy kinelopjam/gát^ 's mikoronn már rabnak alajtod, 
Tsalia fzerentse gyanánt, kezeidből. el-ne iövellyen. 

Haláfzat a7 iitm igm gazdag1 Tóban* 

yiíg a' Tó meg-nem rakodik bőséges Halakkal, 
Jűeg ne haláfzd: más-ként ki-fogyand egyfzerre, 's re* 

menyed 
Füftbe tnenend: élhetfz kiffebb gyalmokkal azonban^ 
*S éjjeleken tüzeket gerjefzthetfz a' tavi parton { 
Kapván a* fényenn az Hal, és hozzája kozelbre* 
JŐni, 's ipi-féle világ legyen az, meg-tudni, Veretvén? 
A* mikoronn itt a' ropogó fzifcirákra figyelmez , 

Xesd^meg az hálóval, vagy járj-végére fzigonnyaL 
Szánd az iirtís napokat .más múlattságra ; nevendék 

Tóra kezed' ne botsásd. Elsőbb' telepedgy-le virítté 
Part' karaján, 9s édesgetvén a' vándor Halatskát 
Álnok ajándékkal, vefs titkoltt horgát elejbe* 

Horog - in* 
Nem rég'-uiúltt napokon , emlékezem, ül vala víznek 

Gyeppel-vontt ízéllyén némelly Gyermetske; tömén-fok 
Tárfai né2gélték dolgát; mire menae. Tekertt in 
Ingadozott hutyorójáról: a' véjs horoggal 

A a 
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Borzadván, ravafz étellel tselt vet vala Halnak, 
A' mikor ö le:merítti vasát a' vízbe; fejével 
Int : vefzteg legyének, 9s feót ejteni fenki ne merjen, j 
A' korbann a' martok alatt jó-forma' fzakállas ' 
Márna bolyong vala; f^mtéltéky hogy az étket, akarná 
"Falni, 'snem-is; Vhogy már közelebb eregelne y meg' 

bátra- '. " . . ' • " • 
Fordiüivín, az habot farkkával meffzíre fzelné ; 
Mát meg-térne megint ugyan a5 tájékra, holott az 
Hiis-fzagot éfzre-vevé: valamint a' lepke bolyong a9 

Gyertya körül, 's dzy lángnak örül*, melly néki vefzélyt 
hoz 3 

ír'tt fzárnyát el-perzTelvéti , 's értét-is-el-őltván. 
A' Gyermek-feteg e tkozbeti fel-tátani fzáját 

Nenilnervén, tsak alig győz lelket venni: reménység 
Űl már a' fzlvén, már hervadtt félelem: örvend v 

A' fzép zsákmánynak; búsál, ha fzalafitya ; 's utánna 
Jirkál a* vízben fzemivel, nem elégeli nézni, 
ÁV..nagy torkofság tsak erőt vön végtire: bé-fal 
Néki halált-nyújtó falatot'/ "'s maga vérivel eggyutt 
El-nyelvén a' Márna j leg-ott fajdíttya veízéliyét; 
Ám de fzegény mennél inkább kevánnya ki~pokni 
A' falatot, 's a1 vélle-fedett gyűlöletes horgot; 
Ez sértett ínnyébe magát mélyebbre le-fzegzi. 
A' Márnát az Haláfz, kofztonn fel-rántya vizéből, 
S a' martnak ízáraz fövényeim koffizáfa-teríttt* 
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Nézvén Ő, kedves folyamit, levegőbe fel-ugránd 
Háromfzor - négyfzer: látván végtére, hogy immár 
Meg-nehezÜ-ltt tefttét éppen.nem emelheti; víjja 
A főidet boffeús farkkal; '$ lélekzete fzünvén, 
Básdltt páráját meg-eméfzto fzélnek erefzti. 
A> Nézőknek 'egéffis féregéből nem vala fenki, 
A ' ki kopótóját meg-nem fogdofta 's bajúfszát. 

El - változás. 
' Itten imígy kezdett némelly Ifjatska mesézni.- ,, 

Volteggy Márna. nevÚ Pór, úgy mond, a' ki halálhoz 
Már Itózelítgetvén, fzáz efztendŐt-is el-ért volt. 
Agg ínsége miatt rántzosb vála homloka, mmt-fem 
A' régen-meg-avúltt Tserflnn a' -.kéreg.- előre- ", 
•Görbült *' feje: két réfzrŐl artzája le-horpadt .• 
"Két óldalra-lzegett hús-forma bajúfsza-- fogatlan, 
Szája; merő tsont's bőr, keze: borzadt álla feakalltöl; 
Meg-neheziiltt lépéfeiben gyámolta tsögös bot. •. 
é még ifjantan folyamokra fzokott vala, 's minden 
Kedve halii'zatvólt; 's mint-hogy gyéngitu, nemóltya-
El mindég az előbbi fzokáft a' vén kor egéfszen, 
Kedvellett Halakot meg-iésértgetni gelefztás • 

. Horgokkal, 's gyermek-módon zsákmányokat itfni. 
Eggykor ez a' víz-parf meredek ízéllyére le-menyéa, 

•S eggy kőzd ámolygó Halhoz bottyával hajítván; 
Véletlen' tsufzamodni talált, és fejre l e - f o r ü ú l t . 
A partról: az érf-ü-ko, hab k-bonttya, * alá-fut 

A'a % 
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Borra-fzokott torkán; vén karjait hafztaían' hányván, 
Vég* fegedelmet az Égtél kén Áh I kéílk az Ég-is; 

:*S már vitték a? habok, mikor a' Mefíybéli Kegyefség 
A'nyomorúltt vén Emberhez lágyságra hajolván, 
Élly, így fzőll: de Halak* féregében töltöd ezentúl 
Napjaidat: mivel hátra-maradtt rövid életed arra 
Nem méltó, hogy fd-támadgy már emberi teftben. 

Monda; *s felal-fzárnnyá változnak karjai; farkká 
Forranak eggybe-lapúitt két lábai; héjra keményül 
FÓlt-hátán foltot*vifelp tzondrája; 's minő volt, 
Tsak-nem azon fzáraz, ,'s tüskés boronához hafonlítt; 
'Smoft-is az illáról lefityeg pederítve fzakálla : 
Él-vefztette fogát•: fegyvertelen, ínnyel jelentik 
Mind ezek, hogy fzámosb efztendeje légyen ez Halnak; 
*5 annál több bet se van, mennél vénsége tovább nyál, 
Mellyauás dolgoknak dívját ísípdelve le-vonnya. 

AV Gyermek mikor el-végzé kökéfeit, hol-mit 
jfen-is utánna vetek; *s több-féle haláfzati módról 
És vefzedelmekrŐl fzóllváa , a' mellyek anallyák 
A* folyamat' népét: oh, kedves .Gyermekek! illyom 
A ' • ti forfotok-is, mondék; eggy-íbnna leiekben 
Fordál életetek : mivel a1 melly törököt hajdan 
Tsak tsnpa Halra talált a' tsaUtfs elme; Világnak 
Moftani fel-fordúltt eikölttse 'kirakja naponként 
Embernek: Férjik meg-dont más Férjfi ,• tsalárdiíl 
Meg-vetvén horgát, m>Ily tol rómlásrb hozódik, 
A* ki tsekély eímé«d bit ; vagy Váraíi nég kaz'tt 
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Eontakozáft tévén f mellybol maga hafznait üzL 
Moft gyönyörűségek tsalogatnak titeket édes 
Mafzlagival 9 mellyek teli-tőltik időnek előtte 
Sok keferúséggel, meg-febhett lelketek'. Hogy', 9s rniát 
EjtŐdott-meg az; Hal; fzínes falatotska 's nyalánkság 
Értétől mint fofztá-meg, láttátok; azonképp' 
Szokta tsalárd horgát bé-fzínleni, ?s mézzel-erefztett 
Mérgét a' gyönyörüség-ís , mellyeknek ha némelly 
Gyermek hitelt adván, fzívébe talállya botsátni .• 
Ah, oda van! ki nem hájtya^ rövid vígságinak holTzas 
Jaj leffz'díjjá, 's alig kóftoltt örömének /örök kín. 

A a 3 



374- A- Parqfzti Majorságról 
>V" ' 

„ • _ _ ! 

A 

PARASZTI MAJORSÁGRÓL 1 
T I Z E N - H A T O D I K K Ö N Y V 

Vadas - kert, 
! 

Míg*végső bútsút vefzek a* kedvdlttem határtól^ 
"Ay ligeten Vadakat Lámon fel-vern* parantsoi 

Elsőbben: fzavait, bátor terhesbek, Örömmel 
Elfogadom j '$ Major-házaknál as Tengeri Nyálnak 

. Hajlékot kéfzíítek elébb: majd'Erdeit,. Ózet, ••. 
; V.ad-ketskét;, Szarvait,- bővebb tekeízekbe kenetek, 

£ Tengeri Nyálaknak fxaphmsdgok: RekeJJkeh 

Keskeny y akár tágasb helyekért; fordállyon #az házi 
Nyúl meg5 akár..ott-hona rabságban légyen; aká^kíim 
Futkoffon-tetfzéfe fzerént: magxattyai fzímínti f. 
Es meg' ezek .feaporíttásáii bámiithat zz ember', .' 
Mellyekeí a' munkás anya fel-nevei^ annyifzorellvá% 
A* 'kerek ..efztendŐ valahány holnapra van ofztva:' 
Mert. még emlfíjéjn íifyeg aprólékja $ midőn már • 
Ű] fsemetét vévén, meg kezdett méhe • dagadni. 
'_ A' ráb Nyúlnak sík ugarónn Csavarogva ' fealadni;. 
Haízsio$.munka, 9s vei*o»féDyen játékokat i'ízni 
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Jc5-tágas legyen a' rekefz, hogy bút r'ája ne hozzon * 
Melly által tsak hamar meg-vefztegetodik az hasa. . 

E' fzaladó Népet nints mód meg-tartani keiből-
Húzott fallal^ ha-tsak* fzint' úgy a* földbe le-nemfzáll 
Talpával, valamint fel-emelkedik égbe fejével.-
Mert ám fzüntelenül vájkál; 's mélyebbre le-fúrván 
Földbe magát, utat keres a' fal alatt-is, bogy a' bús 
Fogságtól menekecjhefsék 9r Ts a' téres határon 
Kénnyé ízerént fzágúldhaffan. Mert a' fzabad élet 
A* Vad előtt gyönyörűséges: 's kéfzb mindenik ott-kinn 
Tér idejénn éhség-,'s fagyban , vánfzorgani, hogy-fem 
Drága fzabadságát vefztvén, melegebbre vitetni, 
'S válogatott tsemegékbenn-is turkálni rekefz köz'tt* 

Árokkal fzoktak máfok meg-Övedzeni Nyúlás 
Kertet, 's bő vizeket, fal helyett, környülle botsátni; 
Abba pediglen halat ízállíttam : '$ ezt a2on okra 
Té£pk, hogy a' két nyáj vígságot végyen az eggy-máft-
Látásból; *s nem-pénzen vett gyakor étkeket adgyon 
Afztalaikra; 's azon partról húllaffanak ónnal 
Nyulakat, $s emelő hálót eregeffenek halnak. . 

Véletlen ropogáft adván a* puska, 's az ólom 
A* ki-terültt levegő* kebelén fütyölve repülvén, 
Meg-rémül a' Nyulaknak fokasága: de majdan 
Meg-fzunvén az halált-fzórás, neki-bátrodik, és a' 
Főidre l£-vertt teftek közepett játékait újra 
Kezdi; reánk ütvén, kik láttyuk el-húllni közüliünk 
Kedves Atyánkfiait tsak-nem minden nap'; azonban 

•, • A a 4 
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Vigadozunk, a' r'ank-váró temetőre nem hajtván, 
tíji iVyülat-zárlóízígetet kerekítni ha tetfzik ;/ 

Környűl mély árkot vetvén, az halomr i ki-hordótt 
íőldet hanyattold-msg,-r főidnek gyomrába tör a* Nyál; 
Merc terjed, '$ gonofzúl bán Sűldotskéivel a' víz , 
Melly a' gyér f) dnek iikain te:hekre fziváro?. 

A ' Nyál' irk* pedig , fzéllyefségére tefcéntve , 
Kétfzer-tíz láb-nyoi>nyi legyen , 's terjedve le-fzálió; 
Hogy gyengémi hajlattatván, alkalmatos, utat, 
Adgyori viííza-jövetre: de túl a' víznek utiínna 
Éppen súgáron-fet légyen emel ve , toronyiként; 
Hogy mikoronn a* Nyúl elakarván fzokni, nagy halkan 
Néki-megy a' gázló víznek, *s űfzáiral igyekezik 
A'más partra kí-fcapní, leg-ott fel-akadgyon ifzap köz'tt; 
És ha-talán tsak-ugyan próbát kezd tenni, le^tsúflzon 
A ' meredek kara',óldaPíról, -*s a* vízbe zohannyon .• 
És mikor a1 dolgot gyakrann újíttya; ki-fogyván 
Fáradtt tagjaiból az erő', meg-térjen "az útról,' 
'S gondolatot fzaladáfa felÖU el-végre le~tégyen. 

Nyulak* eledele* 

A* Nyáluk* fzimir a Bakonyt vefs, vagy^abot; étket 
•• Nyújtsanak a9 fák-is..'. nékik fok-féle gyümŐltsbŐl, 
,' *S enyhíttséíí, a" Nyár*, melegét sűrűd ve kifejtett ^ 

Lombjokkal. Szénát, *s Derűsét,kell adni, *s Paréjt4& 
Nékiek, as mellyet kertből gyomlálni ki fzoktáL 
Kápofötán pedig (ámbár majd meg-vefznek utiínna,) 
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I Nem jó fertáni; mert nagy bűzt hoz r'ájok': azonképp' 
I Ártalmat fzerez a' Fűz-, Nyír-, \s más-féle, vizekkel 
I Szomfzédos fa: derék ízűvé téfsik az Mfok" 
1 A' Spikinárd, Tavi Mád, Balzfam-, 's el-végre Kakük-fíu 
1 A* rab Nyálra nagyonn ügyelly: élelmet elej'be 
t Bovonn adgy; ne-,talán tefttét le-lohaffza foványság: 
1 yer tha kopározik, ay közben tsak az étel utánn van 
1 Minden gondgya^ nem-is fzaporítt .* nints, kedve nevelni 
1 Süldőtskéket .• hanem földet váj' a' ko:nor éhség' 
• Súllyá tiiiatt, 's a* fu^gyokeren rágódik, azonban 
I Meg-fojtván még magzatit4s némellylor: akár az 
I Vadság légyen; akár 6 r'ájok nézve, kegyefség; 
I *S vfcfzni nagy éhségtói, rettentőbb Torsnak álíttsa, 
t Mint-fem hamarja halált fzenvedni fzilloi fogaktól, 
| , Nem tsak az eggy éhség nyújtand ok>t arra,hogy öllye 
I Kisdedeit; tudn'illik,, hogy a' Nöftémye ne légyen 
I Űj terhtol idegen > *s ki ne zárjon lévji fzerelmet; 
1 . A' buja Kan fel-gyúladván, maga hölykit eméfzti: 
I Illy fzörnyíi dolgokra tafzítt a' fajtalan élet, 
1 A* NŐÍtény, azt jól-tudván, mikcr enni ki-mégyen* 
I A ' féfzket, gazzal bé-fzokta fedezu, 's fövénnyel. 
I Ajtóját ki ne bontsd, mellyet, magi férje' dühétől 
I Tartván, öfzve-kapáltt tseplyével 's porral ipallott. 
I Hogyha kí-nyittva tekénti, leg-ott bámulni fog a* bús 
1 Nőftény, *s vádolván a' Kant, el-négyen, hogy. éde^ 
r Magzatinak tetemit fel-raéfzárolva ne-láffa* 

1 • A a s <• .-•• 
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Örvös Kan - NyuL 

Vedd elejét e* nagy roíFznakj 's ábrázz-ki kövekből 
Olly üreget, millyent áfott ar főidnek alatta 
A' NÖftény. Szik > és nyűtt légyen az ajtaja ; mellyetf 
Efte-felá zárj-bé: ne-hogy a5 feölykekre le-rontson 
Éj* idejénn a'matska, >s hogy a' Bak-Nyúíat-ís el-tíltsd 
A*, lyuktól, rs fiain vérengzeft űzni ne haggyad* 
Hírom-hegyü vasból hevedert Kell vetni nyakába^ 
Á' meily módra fzokás nálunk orvözni Komodort. 
Nyaklóján íneg-fzotmpolyodifc, *s kÍBn-lenni.3, meg-úiK 

ván / '.. • ; 
Bé-bé-dugja fejét a7 fzjik ©reízekbe; de bé nem 

.Férhetvén, a'zártt küfzöbön panafzolkodik, és nyög*. 
A r vas-nyakraviiós Kan-KTyiU úgy faitatik immár, 

Mint egyedűl-Orfíá'gló, '$ Férj , a' nyiíli feregbenn* 
Áin de katzér tűztől égvén fok-feje tsatákat 
Kezdenek eggy-máí feoz'tt a" kis süldők is.* azonban >/ 
Míg vínak, puskáf a ne kelly; ne-hogy a* Kan5 hibáját 
A ' Noftény fzenvedsye; mivel fok-fsrátntalara* ízben 
Még a2 Anyák-is igen tzivakodnak, '$ affzonyl módra 
Eggy-más köz'tt fetzendülvén 3 táborba ki.fzáüriak. 
Éjtfzaka bé-vonván magad* hajlékjokba, ragadd-meg 
A* fekvő Kanokat .-jól hízlaltasd-meg elöíTzÖr r 

Mlon-vitefatYÍn; '* eledelre továbbad ölesd-meg* 
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A9 Nyúlnak éjimre hé-záratáfa. 

Nyár' idejín, már eftve midőn meg-kellene hálni , . 
Hafztalanúi vered a* Nyulat féízkére: fzavadra 
Nem fokát hajt a' pajkos Nép; fzalad erre, m«g* arra* 
Tartani nem tudván, melly lesben várja, vefzélytőL 

Eggy Ebet arra tanítts, hogy reftebb Nyálat, ugatván^ 
Vagy téltál meg-tsípdelven, baza-verjen aluhnu 
Az.mikor a* kertnek közepén dördülni fzavával 
Bi-kezd; a' Nyulak valahányan vágynak ,*"azonnal 
Lábaikonn ágaskodván, *s fülökot fel-emel vén, 
Annak látására leg-ott rekefzekré verődnek* 

A' mellyet fel-akarf2 afztalra bozattni,.hogy izve 
Megrjobbúllyon az liúfa^ febefe fzaladáffal ufzítts r'á 
Gyors Agarat, meg-gátolván féfzkébe tsapásit. 
Fuffon amaz törekedve, 's tsupán helyUezze reraínnyét 
Lábaiban* Nyíl-módra megy 6: moft villog .el&re; 
Moft bal, moft jobb réfzre tsavar; moft félre-, kerefztűU 
Tsapja magái •, m#fi hátra-hasítt, fok ezernyi tekervényt 
Színei az úttya: magát már véli fogottnak az Ebtől y 

Minthogy fzertelenül kattogtat irtánna fogával .* 
Végre, midonn a' bé-fzegezett üregekhez el^ kap% 
El-nyomatik, 's végső nyivogáft tefzen a' kilfzob elle^ 

Vadas-kert* Az elohhi tizen-tit faMyveh 
' nek fogialattyhoL ^ 

1 Miv van ídonk titkos kebelét kikeresni ligetnek ? ' 
És jobb-fék vadáfzattal Vad-kannak utánna 
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Lenni, Vfutó Szarvaft ki-repűltt ólommal el-ütni* I 
A* mit kér az határ, és aViniket érteni fzükség 1 
A ' .Majorosnak / elé-hoztam. Már a9 mi kevés még I 
Hátra vagyon , Néked fogom azt, énekleni , Lámon : 
Mert munkáim utánn niíits édesb nyugttá fejemnek, \ 
Mint-fem Ha Vad-kertben Terveled fétálhatokf ég cl. ] 
Járkálván a* Lónyi mezőt , állítthatok abbann j 
Üj gyönyörűséget, melly illó légyen Urához, j 
És azon belységhez, mellybenri Csókáid, ezeknek ! 
Gyermekeik, Te-veled vígságos napjaik* éllyéfc. , j 

Jöjj ide; már ezutánn nem hőzand a' Póri Majorság I 
IJnakodáft.* nem kell földet fel-törni lemezzel, i 
Sem forró melegen gabonákat aratni, fem Ofznek j 
Vég' fogytánn az olaj-fákról veregetni gyiimőltsSt^ j 
Már nem fog fzápoly kertekre vitatni, , *s gereblye; 
Távol léfzen Iháfz, és Gyapjas marha y *s Ökörnek j 
Kedvetlen bőgése .• fiilet tsevegésivel a* Liíd 
Meg nem hatand; fzomorún tiem fognak nyögni Galam

bok; 
Méh^ fdlánfejaitól nem lelTz mit félni; nem állaffz ^ 
Vefeteg Halas-tónál, remegő nád-fzálra fel-urkoltt 
Horgos inat kormányozván. Szebb-féle vadáfzat 
Vár Te-reád: a1 Farkafokat zsákmányolod ezentúl, 
'S fzér módgyára-futó Szarvaft íogfz űzni- Kutyákkal. 

Jer velem hát, Lámon; kellyünk a* Lónyi ligetbe .• 
Hallok alá-zádáltt vizeket; fzemlélek homályos f 



Tizen - hatodik Könyv. 381 

$?s darabos part-óldalakat, 's bokrokkal egéfszen 
Bé-fzövetett helyet.- a* Vadak illy barlangnak örülnek} 
Erdőnek sűrűiében kédvellnek heverni; 
Ott dugják magzatryokat el; zajt rneffze nem hallván , 
Ott bátorkodnak mélyebb álomba merülni. 

ííézz'd! mint ámolyog a' dagadó patakotska viríttott 
Hant-derekon , 's jár a' ligeten ; melly réfznek eredgyen , 
Nem tudván , *s millyeti móddal tudgyon ki-fefelni ' 
A* fzöVevényes helyen: melly fok Szarvasnak el-ólty* 
JLankafztó fzomjúsáfcát, *s él'tét-is ezen nedv! 

A* mozogó víztől"zöldellő réteket itten, 
l^Iellyeknek filviben fohá kárt nem okozhat az hőség; 
Itt a' földeket, a' mellyek dűs búza-kalongyát , 
Szoktimak adrji, tovább ezutánri ne törefsed ekével; 

I Parlagükúl hagyván 5 fel kell áldozni Vadaknak. 
*S jóllehet a' fűnek fzúkit nem látni mezodönn, 
'S zúgó fzárnnyaival, rázván a' Tölgyeket, Áujkt 
Bő makkot fzór ágairól: még* is , mikor a' föld 
Hóval bé-vonatik, vagy fagyba fzoríttatik, ételt 

I Vettefs nékiek ott , az hová, félelmet elfagyván, 
1 Öz , Nyál, és Vad-kan. > 's tarkázott Ketske-fi , Szarvas „ 
I Rttt-omí JíKör •, 's Vad-ketské, féregre nyomúllyon. 
I Melly bátran fo:cd a* Vadakat visgálni közei-tett 
I Erkélyről, 's jáfzlója körül olvasri ízemeddel; 
1 Mint régen nagy Róma, midőn játékait adta, 
j 'S a1 Kbg az éh V.dak' cíave-tsapó vh'áfira zengett. 
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j£ Fádokat ko-fallal kell meg--rekefztenu 

A' miket említték, nem-igen költségesek; ám de 
EMzantzolni körös-környúl nagy-meíTze-ki-terjedtt 
Helységet '9

 ys fzaladó Vadakat meg-gatlani.* bezzeg 
Pénzes muiik.i; áe tartós leflz 3 's örak hafznokat hajtand, 

.Nem tetizik vizenyős földből falat, házni, 's reájá-
•Hárogatott gallyai bé-hegyzeni; millyen az, a' melly 
Bor-temiő hegyeket környékez 's kerteket. Efsot 
A' íold-fal ki nem áll, 's Nyulat meg-tartani nem tud. 

Környösieg folyományt fe vezefs : Vad-kertet eléggé 
Meg nem védelmez: mi t-is hajtanak afra kivált a' 
Szarvasok 5 a' meliyek (bár félénk nemzet-is) a' bús 
Tengereken^ által-kelnek íziprusba legelni? 
Ágafodott fejek' eggy-másnak vállára ter/ttik, 
5S izert változtatnak ; Va ' inelly leg-elŐi-e vezérül 
Menc:? leg-ütólsónak marad, ^s az előtte-:valónak 
Hltán nyűgofzik* A', földet nem fzemmel, fyanem tsak 
Szagláííal követik: nagy izar'vaik é&re hasítván, 
Annyi vitorlák bely'ct; állnak; '$ a* héki-fefzíttett 
Sűrű láb az habot viflzára fodorja lapát-ként* , 

Fogj jeles elmédhez*, 's vagyonod' bŐségihez-illo 
Munkához5 *s állítts .környösleg- kő-falat, a* melly3 

Hogyha' lehet, mind áddiglan fenn-tartson .utániad, 
Mi.:len fenn-maradand dítsérete, *s Jiíre nevednek. 

Földbe 'le-vertt Tőlgy-ízobrökkal refcétóelheted a* vég* 
Utahaty ho|y fzemdt fsabadon jártafsa mezőkre 
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A' rab nép; 's a' Farkafokat, 's Medvéket az Utas 
Szemlélbeffe«, nem-is tudván irtózni fogoktól. 
JVIíg pedig a' jovasoltt kő-fal kéfz léfzen, azonban 
Millyen vendéget fzállítts kebelébe, tekéntsük. 

Szarvas* 

A* Szarvas leg főbb itt, mellyet nagy fzein ajátiland* 
"Szép homlok, vékony fzár, és több ágra fel-ofzlott 
Két fzara , *s virgontz láb , mellyen nyíl-módra repül-

lyön. 
A* Terméfzettol más-féle Vadaknak, agyar, vagy 

Szarvak9 vagy Tavafz indulaty vagy körmök, adattván 
Óltalmúl ; a' védetlen Szarvasnak hamarja ~ 
Láb maradbtt, meilyenn; mint villám , áJtal-hasítváa 
A' ligeteim, az utánna-futó vefzedelmet előzi.-
És ne-talán akadályt veffen fzarvának az ág-bog; 
Hitra-fzegett nyakkal ki-tör a' térséges határra. 

Hogyha kövérséggel meg van terhelve ,* mezőkre 
Ritkán jö-ki; hanem lappang fzövevényes helyekben 9 

Zöld rétnek tsak -alig mervén fzürkület ntánn-is 
Meg-kóftolni fúvit, valameddig vifsza nem hívja 
Hofszas időre ki-vontt böjtökkel előbbi, futását-

Hogyha, való: minden kikeletkor el-hánnya fejének 
Ágait a* Szarvas., *s a' sűrűségbe vonódván, 
(Tán fzégyenli magát) fzemeink' mefszebbre kerüli. 
Illy-képp* a1 piperét-fzeretŐ Nemes Afszony-is ott-hoa 
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• • ^ 1 ÍJidögei, a r míglen butrát báflyás feje fellyebb ' 1 
htm vií'id ? ixint-fem az agg Szarvas iel-veihetifzarvát, f 

Ám de midőnn bokrosa kun ott feje' tzímere 5 fel-kel 1 
Rejtekiből 3 's begy kén ki-tsap a' rétekre, mezőkre; 1 
És aVtifzta vizek' kriítály, túk'rébe tekéntvén , \ 
Szarvainak gyabor ágazatit nem győzi tsndálti; 
Sőt nem tsak maga-fzépsegénn Örvendez, hanem még 
A ' majd r'ájíi'Lövöiiek.is el-bámúl ismeretlen íjjánn% 

Öltözetén, ?s mellytŐl vefzttére jut élete, nyílánnj. 
Illy efzelős, illy gondatlan. Mire nézve tsekélység 
Tükrökkel Szarvait hálóba keiitteni, 's erdők' 
Kebleiből, már mint rabot, új fzállástá vezetni. 

Szarvas- borjak, . • 

Honnyából ki-hozattatván, mivel öli lakását 
Szomjúhozza, 's örök fájdalmakat érez az éltes 
Szarvas az új korlát közepett; a' borjakat annyokV 
Tólgjétol lopjjnk-ki, hogy a* fogsági teberhez 
Szoktaisák magokat mindgyárt még gyenge korokbann; 
*S bánattól menttek-lévén kívánni fe tudgyák 
A* külső helyeket, melyekbenn réfzek alig volt; 
'S azt vélJy ék, hogy azon rekefeen túl femmi Világ nintss 

A* melJyel kömyul bé van foglalva lakások. 
Leg böldogb élet, nem látni, nem hallani femmit, 
És maga hoanyánál ftmhút nem tartani jobbnak* 
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Nem nagy munka pedig Szarvas-fit lelni; mivelhogy 
Erdőknek fzélso körein borjúzik az Annya, 
Hol nein láttya kalóz Farkasnak nyomdokit, a^melly 
A' fonatos tsere kÖz'tt lappangásával ijefzti, 
A> Vad-utánn-járó, fzemefen fcémléllye-meg úttyát, 
A' mikor Az fijait rétekre vezérli, 's taníttya, 
Mint kellyen köveket, tsalitot, .'s mély árkokat által-
ügraniok: meg-térnek azok, 's az előbbi helyekre'. 
Viffza rugafzkodnak, feketés árnyékkal az Annyok 
Bé-fedvén,Őket: de nevendék "kornak hibája, 
Eggy belyben vefzteg nem tudni maradni fokáig, 
A' borjak mellett idejét a' Szarvas el-únván, 
Széllyel-jár a' nagy Ügetenn, és málat hafonló 
Tárfaival; 's bíztáttya magát, hogy femmi vefzély nettt 
Fogja követni kitflny fijait; *s az ntánna-való nagy 
Várakozáft el-gyozendik'feenvedni; vagy a' míg 
Kinn-maradand, a' terhes idftt aludozva H-vpnnyák. 
ök pedig ott-haggyák altnokV '. vigyázni magokra 
Még kevefet tudván, ki-terultt hálóba rekedne*. 
Meg-térvén, nyomrorúltt Annyok sírattya fzerelmes 
Magzatinak forsát, '• tsak nem meg-gebbed utalok, . 

Erdei. • • . , 
A'Vad-fertvélyes, fzemefebbenn őrá nevendék 

1 Silldójit: fekvő-helyeket meflzére nem haggya; . 
'S már emez ört-állván,márez:moftGőlye;megmtKaní 

A' malatzok mellett köizömltt agyarával M Uitztt 

Bb 
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Kifzen van. Nyilván, vagy orozva, ki merjen azokra 
Ütni, kikért íkázfál a' fegyveres Erdei? nem tsap 
Ellenségre, midönn egyedül maga veíztte forog-fenn, 
fíogyha" vadáfz-dárdák meg-nem keferíttik élőíTzör ; 
Ám de mikor maga kisdedinéi a* barna ligetben 
Fekfzik, az Utasnak neki-vág két kajtsos agyarral, 
'S av bélit ki-bafittya; ha-tsak le-nem omlik előtte 
Artzájára , jelet fem mervén adni, hogy él-még, 

Rettenetesb nints a' Kannál, ha fzerelme kirgyújacb 
A' aofző tárfot nem fzénVedi; bajra kihívja; 
Lábaival, dobog a' főldönn; fú, gőzölög orra; -
Tsattogtattya ki-fentt agyarát; meg-rakja motsárrat 
Ó^alait T fák' kérgeihez súrollya , 's meg-edzi; 
lel-borzafztya fzegyéim. fertéjit, hogy a' febek ellem 
Mentt-légyen; fene fzájából tajtékok omolnak; 
'fut Szarvas, Vad-ketske fzalad, valamennyire bírják 
Lábai, 's a' Farkas fem.mer vele víni ki-metíni. 

Nem tsak az erdőkben terjefzt "félelmeket a' Kan ;]. 
El-nyargal falukot, ss az halálnak képe, jaj, átok, 
Szív-epedés Tele, mint követők, be-tornak azokba* 
Hí Gyermek jaj-ízoval anyát; Gyermeknek utáiina 
Majd korság tör anjác. Fegyverre rohannak az Ifjak; 
Fegyvert ránt az Öregség-is / de ki-vágja • magát ő 
Annyi közül; Ymdlyet már vér patakokkal eí-öntött, 

'Útnak éred,, 's az homályba*borúl:t erdőkik el-érvén* 
Bokrot ront, fiatalt le-ten:t kártékony agyarral, 
*S nyomdokait rong>:ű*ti gallyal béUyegzí futosván. 
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Gondolnád-e 9 hogy a* Vad-kan dal-fzó^a fzel/dil; 
*S ? hogy muzűkát tévén 3 tzeklébe keríttheted Őtet ? 
Fogj-fel azért eggy fzük, és' lesre-való helyet.- ottan , 
Fejtsd-ki vadáfz4iiiód', 's nyomakor1 gy a* rengeteg erdő* 
Gyomra felé , hegedül, vagy síponn hangzatot adváa. 
A" mnzfikára fület emelítti, "s utántia közelget, 
A ' Sertés/ ?s meg-bájoíván a' kellemes hangzat, 
Nem vefzen, a' mellyben majd vefzni fog, éfzre keleptzfc 

A ' mély erdőből ki-fzakadtt TCannyának utínna 
índálván a' búba-merültt vad Gőlye, te lopd-bé 
Barlangjába magad', 's fijait fogdosd-ki belőlle. 
Ifíkonyatos nyivogáft tevén, el-melfze repefztifc 
A* levegőt: jo bús Anuyok; 's mikor őket akarja 
Védehnezaii f köriül- rakatott tőrökbe fogódik** 

( Vad - Ketsie.:Vad - Ketskétsie* ' 
( CapreoLus. ) 

A' ,Vad-kctske-fiat könnyen kezeidre kerítthet'd ,• 
Amnya faa kézben van; miveL olly hívségé van hozzí, 
Hogy tnikoronn fzemléü fzegényt rab-módra vitettni, 
Önként társul adgya magát, *s közösü'ni fzeretvén 

- Jobb 'S bal forsában, búját nehezítti, 's apsfziya. 
A* pulya Vad-ketskét meg-tsa\hatod a" Fogoly áltak 

Mert eggy-máshoz igen forró fzeretettel hevülnek % 
játfzanaka' gyepekenn; tnég tsókkal-is iüedk eggy-máft; 
Szép hátára le-fzáll a' fzép Foglyotska, 's magban-
KÖltt fzarvára fel-ül, 's örvendez tőik vitettni, [ 

. • ; , • • •" B M 
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A* míg embereket nem látott a' -Fogoly*, :addríg 
Á ' törvéayt fzentül tartotta ; miőlta ipedigléii 
Régi fzabadságát vefotvén , meg-fsálla közöttünk *$ 

Kénteien-is? ravafz erkoittsünk"8 fél-vette:- leffekre 
Vonfza tsalárd ének-fzőval, 's meg-dönti baráttyát* 

Ez mikoronn fogságba került, íöbb*is fcg-utánna 
Rabbá lenni ? ha mély erdőn barlangra találhatfz 9 

A'mellybé'n bús ^jelekén virrafztgat az özvegy 
Nöftény': mert társát Vefztvén^ máft fzerze'ni kívánd 
Es azt nem késéri, hanem maga mégye*ti^elöre3 

És nyájas jel-adáfokkal tSalogattyá homályos 
Rejtek-helyekbe, 's erő-fzakofoii bé*hiízza magához; 
És ámbár ígértt örömét el-fogja ravaf2-*tÖrv 

Még-is fzámtala'n Hímeknek romláfa; ki-vonván 
Ókét az erdőből, ys gyáfzos rabságra Vezetvén. 
ííem'vőlt festettebb Damus* palotája Leánny'i* 
Férjei' vérektől -, "mintfem meg-̂ feftik az erdőt 
A* Bakok^ é'ggy Nöflrénĵ  őket fzereíémre ti&elvéut; 

Ketske - hial* Haoüfi^ vagy í{üvi-í(etshs 

> A' buta Ketske-bial, melly^ Puskáit látni találván, 
Gallyak alá bé~dugja fejét, *$ kinn, haggya Kutyáktői 
Mardostatni farát, könnyen fog jutni kezünkbe; 
Ám de ha nagy kŐ-fzirt' derekánn lézengenek a* más 
Vad~ketskék, az helyet környűl kell íbgni Vadáilzal9 

A* meredek bém-őldalnak neki menni Kutyákkal* 
'S ágakhoz tartózkodván tetejére felhágni. 
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A*kovi Ketske fel-áll sugár kő~fzikla' hegyére, 
^s könnyen-perdítve, magit tsuda-meirze lövelli: 
Ŝ; tiémellyik koz'ttök tefttét gomolyába tekervén * 

Avjnély völgybe le-hempelyedik .\ bámulva tekénti 
A Kutya fellyülrol dolgát; ugat ellene: *s minthogy 
Joggal utánna nem ér, haragos tsaholáffal ijefztL 
Szé&üléfe miatt mikoronn teprenkedik a' Vad .• 
Jdenny fzaporánn, 's.míg av völgyben fzaladásra ki-fejt? 
lábait, álly lesben, ?s r'árfzégzett tőrrel elozd-meg. 

Néha midonn az alatta ki-vontt hálókra le-nézell; 
Egyfzecibenn. le-fzokik, 's, garbűttt fzarvával az hegynek 
C)ldaliban-fziüetstt sifrű veffzokbe. ragadván , 
A'* fáról inog hegy5t dejrekáiv. de vefzéllye nagyobbal 
Az' mefterségbol, melyei fzabadúlöi reménylett.-
Mert mikor. így el-nyúlvá fityeg, bár a' fok Ebeknek 

1 Szája nem éri- de puskábóltsak §l*éri golyóbis, 
I *$. r'á^a halált hoz idő^nap, előtt. Boldogtalan! hogyha 
1 Annyira hátótól nem tartott vóltxa; kopár hely'C 
I Prága* legellövel," zordon kő-fzirtokat ékes 
I Br.dŐnek kies ernyeivel fel-válthata kömiyenn. 
1 így vefzt-el gyakrann az halál5 félelme fok embert s 
I így kéfzítt a' kedv-eUesés vefzttüti&re mirigyet. 

I Pctd-9 és Erdei Öt'dn ' ' : 

I Nem foglal méltóbb vendég Vad-kertet el, hogy-fem 
I A* Vad Ökör, melly mentt-lévén mind eddig igától, 

Nagy gőggel % \ fel-emeltt nyakkal sétálgat az erdőnn> 

'•••'•'; B b 3 
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Büféké negédséggel fzedíígetvénlábait; a' láz' 
Bel' réfzét ineg-mozdítváii bogéfível;és itt-
Lenni jelentvén azt >; kinek a*.• fegyvértelen1 al* rend 
Hejy't adgyon , 's kinek, ittyábói, rettegve ki-térjenw 

Mellyet az emberi kéz ki-fogott sl batiia ligetből y 

Hogy mezeink* iminkáilya, kemény járomba fzegezve ^ 
Erdei fzállását az* Ökör gyakorollya megintlen, 
'S kellemetes napokat töltvén, 's* a' terhes igától 
Nem tartván,, vagy járj ont ugart i víg rétnek aratván* 
Gyenge-ftivét;. vagy jól-lakván , *s füzeknek homályos; 
Színök alatt puha pázűtnak kebelébe le-dŐlvén , 
Fel-bömfogött faktic kérö-rágáffal eméííze; 

Kinp hál Ö hideg éjelekeiMi, és rejtek helyekbenn. 
Erdő koz'tt ai havas téltől védelmezi tefttét. 
Nem. lakik Mállón; Béres nem törli kezével 
Izzadtt tagjait: ám de vifzont járomra fem húzza r / 
Sem karikás oftor' ijyelivel nem döngöli hátát, 
Sem görtsös botok oldalait nem egyengetik- Ott-hoira 
Nintsen ugyankazalyokbs-rakott Jzénája; de réten 
Van fzabados füve, van páfton víg álma; dologtól 
Mentté 's mellyel ki nem ér az arany; fzabad, élete* 

• Végre 
Nyerje-meg e' tsendes békét, a9 Vad bika tölled: 
Majd így fogfz puha borjú* htlft afztaíra reményrni; 
Tulkot kére; 's midőn ki-kelendeffz vím Bikákkal/. 
A: viadal' móágy it ki-tanállyák tölled az Ifjak. 
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A*: fcid'Bikákhal-valo tréfás viadalról* 

A' Spanyolok deH bajnokokat fegyverhez imigyen 
léfzítnek? nagy Várafokonn a' régi fzokás-kéíit , 
A' tsata-fzemlélo helyeken küfzködni Bikák ot „ 
Sorral erefztgetvén. Mert már a' Férjfiak ülvén,-
A ' kögnek közepére Ri-fzáll a* Vadra-menendő 
Ifjú, nagy kelevézt tartván ar földbe fzegezve* 
A' fellyíi -inog(T, V ingerlő vázra felindul 
A' Bika;, 's földre sütött fó'vel mikor a* neki-kéfzűltt 
Ellenségre rohan 3 *s nem néz ar dárda* hegyére* 
A' kép-vás tefltébe mertil, *s hi-fögyafztya Világbók 
így jár a* fzeles Öfzve-kapás, 's éfz-hagytta dühöfség. 

Szarva közé fzurkos bort tsapnak máfok; ez által 
Látását el-gátolván, és hajtani #érzŐ ; 
Öfztönnel kezdvén. Dúl-fúl a* Vad-bíka; tsúfúW 
Rázssa fejét; a' gyűltt népet nevetésre fakáfztya; 
Szédeleg erre, meg' arra* 's napot keres a' kerek égen ; 

• • • / • " ' 

Fel-tartvánvel-nyiijtyanyakát;^mikorharztalan' hánnya 
Szarvait; és.mérgét, erejét, levegőnek ereíztl ; 
Szüntelen* új, febeket fzenved, 's tsavarogva fntasváa, 
Nyomdokait suliin-fzakadó vérével itattya. , 

A ' ki Lovann mégyen jelefebb viadalra Bikákkal; 
Nem fop az, illy álnokságon: karjának erej'ben, 
>S bátor fzívében bízvá^ nyargalva meg-indúl, 
?S próbálgattya magát,! keskeny kerekekbe fzorítvá® 
A' paripát: azutánn viadalra Hievítti Bikáját 

Bb 4 • 
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Ez mikorojin ki-rohant a* pállya^határra , 's az ellem. 
Félre rugafzkodván ^ majd-majd telítenek akafztya 
Szarvait: a' 7abolán tsavarítt véletlen* azonbann 
A 'Lovag; és mikoronn mellette fut a Bika5 hoflzii 
Kopjáját nekíknéri, 's nagyot ránt rajta derébbeniu 
Ez fajdalmábann ifzonyú méregre diihpdvén, 
A ' viadal-píatzonn«fzaladő paripának utáuna-
Van fene fzarvaival: de megint alkalmas időtől \ 
Várván a5 Lovagos, fzöpiyenn újíttya tsapáfit; 
Majdan halált-okozó febet éjt,* a* földre terítíi c. 
Meg-fordál ,• Nézojire néz ; örömével alig bir ít. 
Minden helyen zajofonnJhangzó díts^retít hallván* 

Fűúax* Róka* 
Már Rókát, *s Farbft Vad-kertbe vadáfzat* okáért 

Bérvezeték, Millyen köfzönettel fogja Majomé > 
'S Páfztor ezen munkát éntöllem venni, ha tömlotz 
E* kártékonyqkat méltán meg-bi'inteti 1 -Nem nagy ' • 
Meílerség pedig a" Rókát meg*lepni, midőn már 
Tudva vagyon rejtek-lyuka, niellybe pihenni le*mégyenE 

'S éjeli prédákat bé~hord. 'Ftftolni belőll ezt « 
Tsánya-fzagií fzerrel meg-kell, 's rakogatni hurokkal \ 
Szűkre-fzabott torkát. A' fojtó íüfíöt el-áltni 
'Nem-győzvén a' Rdka, ki-jo,' Va* tőrre reá^ituegy: \ 
Mttt. a' íeg-ravafzabb fzívenn-is er'Öt vefzen a* kén# 

így fogódba' Farkaft .•'falatot vtfs nékijde melybe 
Horgot elébb bé-rejtettel; ha lenyelte > halált nyelt j 
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] Vérbe-kevertt gégéjéből nints mődgya ki-venni. 
I Vennet-is ás a* Farkas, alatt a' fzertelen éhség: 
| A' főid' mély üregét fellyül teregesd-meg afzattal, 
] Gyengéim öfzve-kotött Bárányt közepére ki-tévén, 
] Meliy amiyát fzomoní bogélTel idézze fegédilU 
1 Hallván ezt, ottan-terem. a* latorx és mikor a* vártt 

Zsákmányt kapja, verembe fzakad, 's egyfzerre magával 
I A1 töredék-fedelet nagy zajjal alára le-rántjra«. 
j A'roikoronu ött-benn búsul, '$ teprenkedik, hogy\ 'amint 
J Kaphaííbn fzahdásra reményt a' tsalfa verembal, 

'$ a" bárányt fzaggattya, de fel nem fallya? felejtvén 
I Már a* írifs lakozáít: roílélyos tolgy-fa-fralitzkát% 

I Melyet függő fzárny nyiílbn-fel, ereffz-le köté.ieniu 
A* sürün le-repültt kövek' omlására remegvén, 

j Qn% kénnyén bé-&árja magát a' tölgy-fa rekefzbe 
A' Farkas, 's ki-vonattatván, forog, erre, meg* arra.* 

I 'S bujkál a' nap-fény', 's átnéző, fzemt̂ ek előlié* 
| KÖrnyül-ánya feles Gyermek, gúnyolva nevetvén 
j Annak hiú mérgét, 's körmének hafsantalan élét, 

És fel-alá-vondozza zajos lármával az utfzánn* 

I A% FacláfzatxáL 

j írni Vadáfsatnak fzép mefterségeit itten 
1 Tágas határ adatik, 's fegyverrel 5 Ebekkel d-ütni 
J Minden-féle Vadat, Nemes embert illet ezen gond j 

Szíveket ez dajkál vérengző ,hartziva: Vadáfzat-
! Közben, völgyet hegyet meg-futva, tanúinak az líjak 

| B b 5 
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Éhséget, meleget, ys hideget fzenvedni, *s fzereznek J 
A' meg-gyültt veszedelmektől, 's az halálnak elüttök- 1 
Forgó- képétől nem-féld bajnoki lelket:.' 1 

, 'Séízíttik kezeket fegyver-jifelésre , :,s Vadalmák."',; j 
Álnokságaiból, és erdobéli íefekbol * | 
Tábori tselt, 's oroző fortélyt fózuek-ki; *s le-vervft 1 
?arkafckat, 'Mdyors-i jeles munkára heválnek; :v ; 
És ellenségnek kézitől nieg-mentik határíok', j 
Mellybenn Erdeiket feJ-alá-nyargalni nemhagytaL ] 

Olly vajúdott erkőltsre fzakadt e' inai Világbam ; 
A' Nemes Ifjúság, hogy majd ki fog hűlni belolle 
Minden erő, hadi gerjedelem, 's fzív, hogyha vadáfz&N J 
Üzésére nem áll, 's tefttét nem fogja dologra, j 
Már a' lapta-vetés, hartz'-ábrázláfa, lovaglás, 
íúnye fzerént nem éfik; meg-fzünt ált-iifzni nagy-öblü 9 

'S mély vizeket; kiifzda helyeken már tsáfos előtte 
Meg-frőbálni faját erejét: a' kártya, *s pohár, nagy 
Tifztefség .* a' riít-alakos' tréfája, merő fzép , 
Bár luftos légyen-is: difznődi parázna befzédek 
Tfiklandgyák füleit: nem kell kürt, trombita, dob-fző *••. 
Lágy hegedűk, lantok, kobozok , vétekre-taníttó 
Hiílőri'ják, játék-néző-lifly; gyenge, 's tudatiam 
Szíveket áltaMiatő föerelemnek nyilai, bezzeg 
Tetfzetefek: nézz'd öltözetit; mind annyi Kís-AíTzonyí 
Fürtözi, Hfztezi, gyÖtri, haját; kendőzi pofáját; 
Fegyvert vefzni hagyott; tükörbe tekéntget egéíFz-napV 
A'ízerelem, vígan-lakozást / és tántzika, minden :J 
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Dolga- Jají illy ptmafzlfjűtdl init. várMt Hazája? 

."• XV-dik Lajos' 'KkáíyráL 

Nagy LajoS erkoltsön 3 maga példájával, akarván 
Jobbítgatm; midőn ki-pihent OrfzágaF terhe* 
GondgyaibÖl, Vad utáan esvén, a' Frantzia-népnél 
A* fegyver-tudományt heveréfzni nem engedi hofízas 
Tsendefség' idején.- kf-vifz a' ligetekre nemesbe főbb 
Ifjakat a' Szarvas' nyomain, fzenvedni tanítván 
Éhséget, deret, és meleget; 's a' tábori fok bajt 
KÖnnyebbítti jelen-lévén. A' többik előre 
Indulván, a' tévelyedés kedvelhetik; eggy fem 
Szánnya veríttékét; 's már a' palotákra nem hajtnak* 
A' Népnek vígsága, Lajos, meíTzebbre ki-iirenvén , 
*S udvari dífzt, örömet, ki-vivén az hegyekre na<*gávali 

Szarvafi vadcífzní. 

Hangozzék mis Költőknek több-féle Vad-ejtés* 
Titkairól Miizsájok; az eggy Szarvasra hufzíttok 
Én Ebeket; Rókát, Vad-ketskét, Nyulat el-hagyván, 
És gyönyörű veteményre tömény vefzedeknet-hozoKank/ 

Ám de bizonytalanul hogy fzerte ne járjuk az erdőt;., 
A* Szarvasnak előbb' meg-kell visgálni lakását, 
Mipt-fem utánna vadáfz-fereget kordéra ki-vonni t 
Mert azon említteti Vad nem torténet-efetből 
Ver fzálláft; hanem öfzve-fonott gallyaknak alattofe 
Jö-zsíros fiivelő helytől nerrj mefíze van házat 
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>S ezt, haVadáfz' zajogáfa, vagy Eb'tziheléfe nem fisi, 
Más új hajlékkal nem könnyen fogja tserélni* 

Vesd-meg az olly Vadat, a' gielly ifjiisíga* hevével 
A*' ízéinek gyors fzármiyait4s. meg-előzi; 's minm. 
gafetalanúl magad', és Ebeid' ne gyötörjed. Azons* kapj, 
A* melly, élemetssb lévén, nem bízhatik annyit 
Lábaibann; 's nem erővel, hanem fortéllyal előzi 
Vég5 vtfmét, bizonyos, nyojnot bágy, '$ bizonyos,Szagot. 

hint-el % 

'$ a* pon.tz.oltt földben mélyebbre- merítti nyom|űt», 
Éízre-vehet'd mUíoriíságát több-féle jelekből;. 

Esjtet az Ő négy lábainak puha földre ki-véfett 
Képe jelenti i miv?l>,-vén, eíztendőkre, kerülvén,, 
Öfzve-fzorúl, 's, már nem, látföik két réfzre. hasítva 
Körme; 's midőn,f«* alábbra itierül a' nedves határbannk 
Hogyha kövér, Ybornyoltt ganajat fogfe, látni; meg-* 

aggott 
Ejtendő' jele léfeen ez-is:: vqdd-éfzre to,vábbí 
Azt-is: hogy a* prdbán nem-forgott Szarvas az tftban 
$tfem tsavarog barlangja felé; de ha már koros* és több 
Ütközetenn ment-ált, járását tetteti, 's ösvényt 
Vefztvén, fziz meg' ezer' fzövevénnyel, homályos üregbe? 

Rejti magát, meg-fórdúlvtfn hajnalnak haíadttán 
Bégi lakó-liellyére megint., Lépéfe feiín olJy nagy/ 
Mint a2j előtt > később efztendobélí koríbann; 

http://pon.tz.oltt
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*S első 's hátulsó láb-nyomdoka íem megyeíi-öfzve* 
A' .RasM$v ezeket már annak-elotfe kitudván 5

 ! ',;"•' 
Jó-reggel, mikor harmattól ki-fej eredik, a* féld, : 
Árnyékos ligeteknek ered. Pórázra kötött hív 
Eb leg-elol megyén; egyre fdtyéfz; *s lel-végte ki-fejtvén 
A" Vadnak nyomait, jelt ad vígadva, fzünetletf 
Tsóválván farkát, 's nagy tsendefséggel igyefc'zík 
Af nyomlitáíin; vigyázz itten, 's í-ántsd-viííza Kutyádat; 
Hogy tie heveskedgyék melyebbre , ,'s időnek előtte 
Érvén*, a' Szarvait fzaladásra ne veffe : mivelhogy 
Jiéféti van füle, 's hog^ha-mit hall, fel-lattan helyébőL 

Sajdítván, hogy ineg-döbbent, 's kételkedik a' Vad f , 
Vefs t&elt néki: leg-ott rejtsd a' bokrokba Kutyádat f 

Jelt adván, hogy szón köbben matfzanni fe mérjen. 
Mint Páíktor* tefivőlts, 's. pengő fejizével herélvén * 
A* Tölgye gallyait; ErdŐlők' módgyára daíolgafs, 
Míg ismét, meg-tágúlván ijedelme, le nem dől; 
Minthogy egéffz éjjel nem ahitt, meffzebbre legelvén., 

Hogy pedig a* meg-Ieltt prédán ne-tsak hafztalan* ör-
vendgy ; 

A* Vadat, horgadozott űtonn ballagva> kerüld meg,' 
R'ája tekéutgetvén titkonn: heljyére nem únt«e, 
'S más-hova, félelmet vévén, mem ment-e kerefztül? 
Eztet míglen az hív Tatskó ki-fitattya, te vagdally 
Széltibe tőigy-fíkról nienetedbenri ágat. Az utat 
Ellnem vefztheted, a' le-mebéltt gallyakra tekéntvé% 
A' Kutya, Í0rdiíláft tévén, a* Vadnak előbbi 
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. Nyomdokain meg-tér, és fekvésére reá kap. 
Újra megint tégy irtogatáft, tnelly néked az ösvényt 
Mt;g-mii!afla: hogy a' mikoronn holnapra ki-virrad, 

• A', jegyezett űtonn űzvén a' tegnapi jíráft , 
Éfzre-vehesd, hogy viffza-keríiit a'.Szarvas előbbi. 
Szállására* Nyomát kéíTel kerekítsd-fel azonbann 
A ' nyirkos földről, 's ha' ganéját látod homályos 
Honnyafe'öruli.nemJeűz fzégyen fel-fzedned; hogy a'kéf 
jel Pajíárfid előtt hiteMsé-tégye befzéded'. 

Vadafzaii kéfzület. 

Kriftály kút* érinél puha páítonn üldögél immár 
A* Puskás- féreg, és kenyerez 3 's ébrefztgeti borral 
Álmatlanságtól el-bádgyadtt tagjait: immár 
A ' ki-hozott Ebek-is vék'nyan falatoznak, hogy inkább 
Lá0ának a* Vad utánn , izgatván Őket az éhség; 
Mert ám a'Küvafzok magok' afztalaikra vadífznak; 
'S emberek és barmok köz'tt ©Ily törvény van; hogy a! 

mint 
Bízik az eggy réfzV másbann, olly módra fegéttse. 

Erdőnek több réfzeirol raeg-jőnek .azonbann . . ' , 
A kémlök,, 's a' leltt zsákmány' öregetske koráról,,. 
Lábai' nyomdokiból, bizonyittáít teíznek élőire. 

Mindentől, mihely eít izabád, hogy meg-mondgya, mit 
ítéi; 

A* korofabb Szarvas válafztatik arra, hogy a* tág 
.Térségen próbáílya magát az Ebeknek eiőttok; 



Tizen ^hatodik "Könyv* 

,*S. raelly ugyan ár fortéllyaival, mellyekkel erőben 
Meg~lankafzta Vadáfzt; kedvét férkentse Vadáfziiak; 
'S mellének Öreg kora meífze-fütáft í,érni ne tudgyön. 

Eggy-idejü több Szarvas köz tt, azt vedd-fel arányúig • 
Mellyet az evdonek fzélső fzngolyája fetétes 
Árnyékába fogad .• tér földre ki-hajtatik onnan / . 
Hogy jól-ismárjék az Ebek, Vne hibázzanak ofztán, 
A' ir.ikor a' ligetekbe magát bé-véfzi niegíntlen. 

"El-lévcn végezve, hogy ezt v©rjék-ki, leg-ottaa 
Talponn áll ki-ki .* harsányan meg-fuvatik a' kürt: 
E^t hallván > viadalra hevül 's hátára botsátván. 
Őlójt't, a* síkra ki-káll az ügetve.menő Ló '• 
Ugranak a1 latskók, égvén berkekre rohanni, 
*S hogy í'zabadítthaisák ízíjtói nyákok1, egyre-nyifog* 
s.' ; " tán* 

Ám de nem indtilnak rendetlen mádra Vad ellen : 
Fel-vannak külön-feregekre Czakafztva: Vezérül 
Tétetik eggy, minden réfzenn; a' barna li&etbenn 
A ' Szarvas' barlangja körül a' főbbik erő v í : 
Mefszebbrol más-mis helyekenn őrt-állanak a' több 
Sw'gckihogy a' pihegő, 's már riyelvvek' mefsze ki-nyújtd 
Társaikat fel-válihaísák a' pállya-iut&bann, 
E ' réfz vcízteg hever, *s a' Vadnak utáhna nem indáig 
A* jel-adáil várván. Által-, *$ isméretes-útonn 
Hátúi a* könnyű Izr.'ruy érkezik; ho^y mikor inti 
A ' iziikség, a*' Szame után* öiuiion azontúl* 
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RejieH.Ől M-vetii S%ama$é 

Meg-lévén az had-ábrázás tétévé/ligetnek 
Indulnak, 's környüUvévén a'vaklyos harafzttól-
Él-titkoltt Vadat, a' jegyezett barlangra íletnek* 
Jobbról áll Lo?ag és balról .* furkéfzni Paratskók 
Minden réfzre mohon kezdik, 9s ugatáfsal ijefztik 

' J A* remegő Szarvait A' mefíerséget hogy el ne 
. Vétsd elein/ mihelyeft a' tágas határra kiröppen 

Rejtekibol, fordítsd fzemeid' nyomdékira mindgyárts 
Mert az idős Szarvas mellett mindenha vagyon más 
Ifjabb ; hogy vifzonyos fegedelmet nyújtson az eggyiK 
Fél a' máűkiiak/mikoromi vefzedelmek inallyák* 
A' Korosabb, Fiatjai társát el-fzokta vezetni 
Biztos helyekre, '$ vefzélyt távoztat tőlle; de hogyha 
L:lb kívántatik, és fzaladás ; el-fzánnya vifzontag 
A* Nevedék érette magát, 's hogy vefzteg heverjen/ 
Nékie jelt adván > maga megy* próbilni fzerentsét. 

Mennyen azért fzabad ínnyé fzerént, valamerre tsak 
érhet 

- A* futamod te pedig fzdllítsd, *s hívd-vifsza Kutyáid* 
És heveny énn izgasd, hogy az elsÖ nyomdokát orral 
Újra k^fúrkéfzvén, kezdgyék a* dolgot elölről. 
Mcg-térnek nehezeim, és a' barlangra nyomulván, * 

-. Fel-verik a' Vént-is; ki*rohan fzöyevényes helyéből ^ 
És pyíl-módra fut ezcf kartsii hátára le-fzegvén 
Szarvait a* sűrűségben; majd ájra fel»ötiir 
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Térnek erefzkedvén, *s fzeleket fzaladifsai utól-hágy. 
Kürtöktől,ugatásoktól 9 és emberi zajtól 
Zeng az harafzt* Ámbár jól tudgya 3 hogy ellene kéfziilt 
E* zivatar, *s félelme nagyon lankafztya; de még«is 
Kezdetben , fzakdása / ferény / 's a' téres batáronn 
Ügy vágtat, yalamitnha tavaly lett volna Világra; 
'S így (ez az eiso főbb álnokság benne ) uevendék 
Kornak üríiggyével vétoségét rejti, hi-venni 
Kívánván hozzája reményt az, utánna-jövőkbol, 
Hogy véllek korosabb Szarvait hajtafson az erdÖön* 

£ Szarvasnak álnoksága*^ f 

Ált'-kelvén a- láz-derfekpn, majd a' mikor élrtttnt. 
A ' ízem előli; nem bíztatván már lába, fiitáCsaL; 
Kezdi fzokott mefterségét; tsavaríttya menését; 
Meg-fordál; meg' előre fzalad; zagyyállya nyomaik ^ 
Vagy tágas kerekekre forog; végtére lövellő 
Ügráfsaí teltét nagy mefsze*repítti > Ixogy immajd 
A' Kutya meg-fzakadott nyojnainn el-menni ne tudgyon. 

Ökröt ha lel yalahol fzabadonn, hátára fel-ugrik; 
Oldalihoz ragad; annak hasát sarkallya; futásra 
Fogja; nevettében majd meg-reped, a' ki tekéod* 
Hogy Szarvas1 lova lett az Ökör > 's felhókot ijefztget 
KŐltsön-fzarvvaivaL Zöldellő réfeketekképp^ 
Ált'-futván ez az új Lovagos, mikor as Kutya-fogtól 
Mefszebb-érzi magát; le-fzökik, 's a' Tulkot el-hagyvá% 
Bokrok alatt fülel; és abban mefterkedik,hogy\'$mmt 
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T:sallyon»meg, [$ verjen4e Vadáfzt az iitánna^Övéstőí* 
Sarkadbői t i ne hagyd magadat vettetni, követvén 

A' fzaladó Vadat, a* meddig látáísal -el-érhet'd. 
Ált'-útút -ne kercfs.* mindég a' nyoiíinak utánna 
Tartíkiak hív Ebeidy bátor tekeregve; hogy ofztín^ 
A' Vad Htánn esvén ; nem-hibázva meheJlenek annak 
Lába' jelén, mellyet ki-tanultának annyi futásból: 
Mert bé-rejti magát a' mély erdőbe megintlen 
A5 bádgyadtt Szarvas; '$«emttm társakra találván, 
Hozzájok izakad> ők fejek'-k fzélvéfzbe kevervén/ 
Bé-ront ám idegen barlangba, 's-erovel-is abbŐl 
Máft ki-tafzítt: hogy az a' közeli ttofítyolos éjben 9 

'S láfeaibaim bízván ,'próbáUyoB helyette fzeren'tséfc. 
Kürttel minden Ebek neki-gyálafztafsaiiak itten ; 

'S á'mellyek magokat jelefebb hívséggel ajiínllyák : 
Kurta, Dudás., Ordas, Sípos 3 mind eggyre nevenként 
SzÓllíttafsanak : ez -nékik mindenha nagy öfztön; 
Mert Ürokat fzeretik, *s a* dítséretnek örülnek. 
A'^agyváltt útnak fzövevéayefsége Kutyáid* 
Meg-tsalván > te m^gad kormányozd Őket, M látod 
Hogy más nyomdokiitánn esii-ek f •*«-aí előbbit éHiaggyálL 

ui', Kutycíknuk fzagkísokróL 

Aimikorofl pedig eggyenlo korbeli,/s bafbaltf." 
Láb-jellel íőldet-jegyelo Vad ütötte tüagát-íel f 
A' dolgot k'ísák az Ebek ./'bízd r*ájok egéflfcetu*. 
$tftp,iísú kt-talállyák azt j a' - melJyiic el-iazadt, 
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*S lábaiban , fzaladisa mi*tt, el-végre- ki-gyengűlt: 
Mert mikor a' ki-terűltt térerin fáradva-fut-által 
A* Szarvas , nehezebb gőzt páráll teftte ki, hogy-fera 
A ' mikor erdőből reggel nyugodva ki-mejivén ^ 
Fürgén tz lábaival fzitiét alig éri homoknak. 

, A* fzagos utakat -a' Tatskók fiirkéfzgetik ;és, ha 
JEggy-néinelly a' többi között fel-kapja futyéfzve 
A ' lankadtt Szarvas' nyomait, nagy-ugatva jelenti 
Társainak: minden réfzről Ö r'ája tekéntvén 9 

Nem gondol wle fenki 9 ha nints snevej, *s érdeme köss'ttofe 
Más pedig,- a' mellynek tudgyák fok-féle tsatákban 
Ritka vitézségét.; nyifogáü kofa-mődra ha téízen* 
Mindgyítt öfzve-verik magokat fexegelve / nyomiÜnak 
A ' Vad ntánn; és azt zengő tsaholáííal az eidST 
Kebléből ismég ki-verik térséges határra. 
fíonnyából ki-rekefztettvén, ámbátor aliglan 
Vonnya magát.; és már nehezen lelkendez ; azonban 
Tetteti nyers erejét fzaladáfisal; tetteti bízttát, 
Míg fzem előli el-rejtezvén, Izugyének erafzti 
Ei-neheziíltt fejit; és tsak alig dölöngöz előre, 

A' tartós viadalának utánn lankadni ha látod 
Ten' Tatskojidat-is; fegedelmül jöjjön azoknak 
Más nyúgott íereg, és újiiltt lármával erei'gyen 
A* -már vonni magát nem-győzo Vadra; tetézze 
Félelmét 3 tiltván tsupa. rettentéfsel-is-áttyát* 

A ' mikoron fzaladásában már femmi reménnyé!: 
Nem fzenüéü, magát el-nera dughattya^ 's a m éMt 

-- C c a 
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Semmi ravafzsággal: más mód már hátra, -vagy keföJőz 
Nem lévén; mély, és tágas folyamatba lerándul. 
Hajtatik a* fietö habtól: gázlóra találván 
Végre v BC-tán el-vádollyák nyomadéki, ki mem kap 
A* tiilsó partonn igyeneft; hanem el-tsap az úttól ; 
És az hideg vízből kijővén jó-otnefszire, gorttsel-
Meg-rakodott inait nehezenn mozdrttya-meg hel}t)ŐL 

A* Kölykek ki-vetett nyelvvel, törekedve, fietnek., 
'S izgatván nagy htevefségek, nekifognak az által-
Öfaásnak. Te ne hagyd illy meréfzségre vetődni 
Őket; hanem kéfzültt ladikon vidd^által,, ;hogy isfesó 
Telitekben ne tegyen sérelmet ;az hirtelen tfiiittés. 
Rendre fel*oíztódván , a* partot emerre .j Vámárra 
Székibe kémlellyék/ 's meg-lelvén a* nyomot, 'ismét 
Eggy^máftól jel-adáft hallván, feregellyenek-öfzve* 

A Szarvas* >haldla0 

A' remegő Szarvas, nem lévén mefíze, Vadáfzok' 
És Kuvafzok' zajogásaikat közelítteni hallya.; 
Hallya halálának jelit, a' kürt-hangzatot.; és bár 
Vég' ijedésre-jutott legyen-is ; gerjefzti magábann 
A' bátorságot, fs az epét, eWzánva'.: mivel vagy 
Hagyni* fzokott álnokságit nem akarja halálig; , 
Vagy mivel a* végső vefzedelmek erőre fegélytik. 
Főidre botsáttya farát; fzíiggyel fel-emelkedik; Égnek 
Tartya gyakor fzarvvaWisakos fejit/ és fel-hevülvé* 
Mérge, vadúltt ábrázattal rettegtet y hogy a' meliy 



Tizen - hafodil Könyv* , 40$; 

©ntf maga fél, máft rettentsen, 's közelebbre ne haggyon 
Jőni Kutyát; vagy dífzes halál legyen élete* vége. 
Mint-eggy meg nem ijedtt, a* környülőtte fel-indúltt 
Tatskókkaí ki-kei hartzra tehát, *s fenyegetve fel-álló 
Szarvvaival febeket Vívójinak ofztanilcéfzűl. 
Közbe-keríttik azok nagy-ügatva; de vélle közelről 
Nem mernek kétes viadalt próbálni. Ha némelly 9 

Még e' munkában jövevény, kozelítteni hozzá p 

Gondatlan foggal, bátorkodik / hirtelen ottan 
Haggya fogát r

 f* a' több' Ebeket maga vefzttivel inti* 
Hogy magok' Őrizvén, távúlabb víjjanak hangzó 
Szájokkal t kömyül el-fogván úttyait, a* míg 
A' meg-fzóllaltt kürt ismeretes hanggal halálát 
Hirdeti , 's a* táltál-lévő munkáfokat öfzve -
Gyűjtvén, a' fzomorá játék-nézésre ki-hívja. 

A* rövid életnek tündér vígság'i mi végre 
Jufsanak, ím* látod: mellyet koftélni temérdek 
Fáradttsággal alig lehetett, a* mézes örömtol 
Bútsút venni, *$ Örökre / minő nagy gyötrelem yés kén! 
Mert már élt'éhez nem bízván, könyveket hullat 
A' nyavalyás Szarvas; 's megalázván térdeit, agás 
Fejjel főidre borál, 's irgalmafságot óhajtván, 
Nagy-fzomorún bartzog: forsán Nézőji meg-esnek , 
•S élete* meg-tartásáértmajd-sírva fzabodnak. 
Ám de nem hajt a' büfzke Vadáfz könyvekre, *s ja-

nafzra : 
Fegyvert ránt, és markolatig tefttébe merítti 

C c 3 
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A ' Szarvas, le-teríttetvén a5 földre, ki-rugdo-a. 
Lábaival, *s párája folyó vérével eiiyéfzik,, 
A h l tíltsd-meg leg-alibb meg-kettŐztetni halalát 9 

"K Tacskók' r'á-gyiíltt seregéi oílorral ei-űzvén? 
Hogy ki ne fzaggafsák bélit kiváiitsi fogókkal. 
Tűrj-eí az Aprónak valamit; *s a' Vadraktanálá 
Tzenk, meg-kóftolván ar vérnek kellemes ízét;: 

Nagy meleget, Ts hofszabb fzaladáft fzokjék-meg ezeatűL 
Már mikoron bé-ftúnyta fzemét a' Szántás Örökre ^ 

Hátulsó lábát tomporban mesd-le; Királyt fogfz 
Ezzel meg-dfzte!m: vagy olly Urat, a' ki íeg-elso s 

A' jelen-állók k3?'tt , példásb érdemre tekéntver 

A* nékik réfzül-hagyatptt, r$ nagy tzifra Szekérre 
Fel-tolyatott Vad íKáhn az Ebek vígadva nyomulnak^ 
rS húsával meg-iíriiltt gyomrok7 vendégelik efte. 

Künn, ndvar közepett Konyhát üttetni parantsol 
.'A* Szar̂ vaft-leeVero r ragyog ay Tok gyertya-világtól 

A ' Vat^oráló-ház; '& mikoroh már öfzve-végyíttetf 
^ Táínok meg-aludtt vért , aJ falatokra darablott 
Hufsal, 's belekkel, *s lifztbÖI ráutalt ada hozzá** 
Öízve-tsoportozik a' népnek fokasága , le*tévén 
Dolgait', hogy láfson vendégeskedni Kutyákat. 
Kévánván a' tifeteletet meg>tend, Fejér Nép 
Sem marad-el ; '$ melly , törököt hány? nem retteg az 

éjtöL 
Majd mikor a' kürtök lakmárt hirdetnek,, omolnak 
Mindén fzegletbŐl az Ebek; de nem esnek azonnal 



Tizm-latöiik 'Könyv* 40^ 

rA* kéfeültt ételnek , hanem jelt várnak Üroktol-
.Hornyukáll mind rendis tehát, 9s a? néki-parantsoltt 
Helyben meg~mara&, ásítván a? tálra* 9s %z állát 
Szüntelenül nyalván; míg ismértt hangzatot újra 
Ad, a" kür*t, és a' M-adott vatswának erefzti. 

Hallván ezt az Ebek, törekedve rohannak eíare 
Szintén úgy, valamint ellenségekre nyomulnak" 
'A' Katonák, mihelyest a' trombita hartzra hevítti, 
Néki-mohonkodván a* frifs lakozásnak az éhes 
Vendég , válogatáft ki-rekefzt az otromba falatban p 

Kímélvén az idöt3 Ynem igen rágódik az étkenn* 
Azt, mihelyeft íel-&llyay Leg-ott gyomrába temetvén* 
Mind addig meg-nem nyugfzik » valameddig az afztal 
Mindenből ki-nem-.hált :•" vígann ugrándozik ofztán ? 

És olly nagy fzeretet kezd benne hevülni harafzthoz f 

Hogy mikoronn álomba merül téli haifai*, az erdonn 
Véli magát iurkéfzni,. *s- hiú képzéfei közbenn 
A' gondoltt Vad utána efik, és ugatáffal ijefeti. * 

• • * • 

fen ezeket gyönyörű Virtnek vígságos határina 
Kezdettem leg-elobb1 foudíttani ; Kafca' folyamtól-

* Tserga vŐJggyeíbenti ha jtottam-végre: Világra 
Adtam volt már egyfzer , Horátz' efztendeit el-nem 

j Várhatván: fzotgalmftoían ki-gyalúltam idővel 
v Gánttsaiból f hogy Bálálom utánn nekik életet adgyak-
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Tárgyám, mellynek el-érésén törekedtem, ez eggy volt* 
Hogy nemes Ófinktöl mindég vigyázva meg-őrzött, 
9S köz'ttunk már majd magva-feakadtt, % temetőre te. 

( kénto 
Eg&y örökünk* ügyét tollammal előbbre fegíttfem, 
*S többeket-is fel-feifkentsek kíntsünknek hatalma* 
Oltalmára* — Fel-is keltek nagy fzámra*menendo 
Elmés Férjfiak, a' kik ezen görög hangnak azonnal 
Helyt adván Anyanyelvünkön, kis időnek alatta 
Annyira mentenek a' végső vefzttünkre fel-esküdte. 
Fergetegek közepetty hogy még a' biif^ke vidékkel 
Meg-v£vunk a* főbbik helyért. — Énnékem ez őra 
Fel nem j ő ; nevedék pnokáink tellyes örömmel 
fS hál-adatofsággal meg .fogják érni: /s talántán , 
Édes Hazám11 híven-fzerető fzívemre tekéntvén , 

tRöllam-is (ez léfzeii munkámnak bére) feles jót 
Mondandnak; 1s látván hantos sír-halmom1, utánnatU 
Küldendnek jó fzívekből eggy gyenge fohajtáíh 
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Örvofságok 69 , 155-

P A L Á N T Á r 
,*J«tete i5°-> i'S'» 

«45 
• UlékztU 154 
* meg'válafztdfa 13a 
- vijzonyos "gyiíÖí* 

/<?£* 193 
- i tee/e 134. 139 
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Per j»4, ^5" . 75> 
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Ruta 92-
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191 
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Tíiga 
Tíitó 
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Tsik 
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V A D A S K E R T 16, K. 
374 

V A D Á S Z A T 393 
Vadátzó Kutyák 402 
Vad bikákkal me^-víni 391 
Vad-difznó' (Erdei) 385 
Vad ketske 387 
Vad-méhek 336 
Vad-ökör 389-
Vfckondok Í26 
Vaüiet* baráttyai 47-
Váras . 188-
Váraíi Mértikletlens;g 62-
Varázsló Tzigdnyok 184 
Varfa s 367* 
Vékonya 0* bornak 33 

- virágoknak 156 
Vendég 23 
Vendég-fogadás 42, 311 
Vendégfogadó 41* 
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Vénség 35- 353- 371 
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között 18 4 
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do/joí, - ' " . 197 
Viad&I-inefter 168 
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nyéknek 2%& 
- fáknak 153 
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•••- - réteknél?, 172 
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Öfzi Ültetéfek ar Páré- . 
^jóknak ' 22.1 
Ofz' le-íráfa 186-
Öfzvér 88-
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'Ügyéfe (Prő'kátor) 67 
Üniíep-napok 75, 181, 

soő, 210 
«f£ üregtől 271 
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A* Nyomtatásbéli hibákat meg-lehet jobbíttani3 
így olvasván: 
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a i -

n -

« • • 

3° ' 
$ 8 •; 
43 
44 • 
47 
5* 

* 3 ~ 

9$ -

103 -
l e s -
« 8 -
119 -
130 -
14* -
144 

»55 

157. 

158 
x68 

SOR 

234. magát; 
6 -fellegeket: 

25 maradékidat-
2 mellynek fenn* 

. van még 
15 alól mesgyékbe 

1 táiflafzt , 
a napnak 

13 síkáriam * 
- 17 Nyirkos 

tg íz elektől, 
- 1 Hallatik 
. a koldulni fzokott 

t?«51t; 
••' 3 folyamatba fzé* 

gÖdött, 
- 7 üvöltnek 

iS termefztí 
, 27 Férjekre, 
* 27 ott - hagy várt 

eggyfzerre 
- 7 bomlókkal Í 
- 8 nyügtta-felé 
• 26 kerekíttse-
- 23 meg nem 
- 7 nyalábból 
- 1© hellyé 
m fio fürtöknek eref2í* 

t i ' 4 . . • ; . 
* t mivel a* fa * ( 
- ,7 Mert ( * nélkül) 
- 18 törzsök' 
• 23 áradni 
- 16 P lat int , 
- if költő 

L A P SOR 

169 - t i nedvet fziVán> 
174•-•• 8 Almaikat 

- - a r gomolyagba 
177 - 5 rétekre 
182 - »5 tombolnak, 
187 - 4 karjairól fityegS 
194 * 20 hajol , 
196 - a i tsudáíná, 
199 - 2 bő fiift 
201 - 11 Fel-rótt karjai-

kat 
2 0 3 - n tetejét 
217 - 19 Vaskos 
224 •- H jó-fzagot ' 
427. * 5 feS függve, hw 

tefle>4 
^35 '* 5 :*vereske 
037/- 9 fürtös 

• .'* "13 valamelly 
238 - 1 itatni, 
240, - ál parttyaYidékifi. 
243 - 12 elŐÖfeőr; 
244 * 24 magyarázta, 
245 -• 11 Mázsám, 

1 * 14 hantot . 
246 •.* i t -tagot 
248 - $ fén-kő : 

* - 12 nyomdokokat. 
250 - «6 fövények 
251 - 16 karajára,, 
274 .-• 4 tágítt 
276;- 2 folyáfit: 
277 - 05.'halottan 
u%2 - 9 Rettegvén ettől, 

"510 - 8 kitüny 
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320 - i s húzni ' 379"'- *6 jobb-féle 
3 2 1 - sa Kormányt 385 - 20 nyomorulté 
35a - 16 hálód* 390 • iá böfögött 
3 5 7 - *7 bírják* 391 - 8 fellyűf* 
373 - S I JaJ 394- - %* Hiítór'jik 
376 ~ *6 karaj* 

A' mutató táblán,* 
El-változás $3 5., 241/8a' t» -nyeséfe 
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