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Költ Kis'Afzfzonvj-HavdMk 15* Napj, 

Judományos dálgoh 

Ji^uropa aúf^ der Wagfchale, ödet dés 
Staatsverheltnifs des Römifcheri Kaifers, 
mit den Ottomannifchen Pforte, aufs den 
Quellen der Politik und Gefchichte. Eine 
Unterhaltimg am Reichs-Tage*. — Porta 
iublimis humiliata corruet, Samfone Jofe-
pho II-do occafu immenfo. In gvo^ 
StendáL —— Az-az — Á ' mérő fontba té-
tetett Európa; avagy a' Római Tsáfzárnak 
a' Török udvarral való Orfcági minémüfé-
ge, a' Politika és História' forrásiból fzede-
gettetett. Egy idő . töltés a' Nemet-Or-
fzág' gyűlésén. A' Nagyfágos Porta meg-
aláztatik, és iízonyú romlással öfzve-díil 
II-dik József SdmJbni hatalma alatt. 

Ez a' rendes és e' mostani időkre néz-
ve nevezetes könyvetske, kűldettetett .ez el-
múlt .< efztendőben Ratisbqnába} a' Németh 
Orfzág' Gyűlésére, egy nevezetlen író által, 
#-«• Világosan meg akarja ő abban az el-múlt 
időkből mutatni, hogy e' mostani Tőrök 
háborúnak a' Frantzia udvar az indító 's él-

O te* 
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tető oka. 'S egyfzersmind meg-felel arra is: Ha 
, vall jon elégíéges okai vóltanak 's vágynák é 

a' Római Tsáízárnak ezen háborúra? Mint-
i hogy pedig idő töltést 's múlatfágot akart 
a' nevezetlen író fzerezni Német-Orfzág' 
Gyűlésének; mennyire érte-el tzéiját, ezen 
gondolati meg-mutatják: 

Német-Orfzág úgymond most az elfő 
jEurópának-közönfégeS gyűlésébén , a' kíilfö 
dolgok' mínémüfégének mérő fontján. Mel-
lette van Anglia. 'Mufzka-Orfzágnak elég 
bajt ad, hogy a* Törökökkel végezhesse 
dolgait. Lengyel-Orfzág már régen meg-

jerötelenedvén a' difenteridban, ( has-folyás-
ban) most fzáráz nyavalyában fekfzik. 
Frantzia-Orfzág, tsak alattomba való bofz-
fzonkodással rabolja a' Politika' Tár-házait, 
ha talám valamiképpen egy ollyan eízközre 
akadhatna, melly -el-alélásának eleit vegye, 
és a' meg-hervadott liliomokat, meg-elevení-
tö frissefégre hozhatná. Hollandia, az élet' 
ere verése' akadozásiban fínlödik. Svétzia 
mindenféleképpen okoskodik, ha tsak fei 
nem veri őtet bolts nyugodalmából egy mes-
terféges Orfzágos kém. Dánia pedig tsen-
des békességben nyúgfzik, a' fzeleknek min-
den rettentő zúgási köztt. 's a' t. Lásd All-
gem Litt.Zeit. Jena. 1788. Oktobr. p. 318. 
Nékünk úgy tetfzik, hogy ez a' Politikus 
JStatifzta, vagy nem akart Európa minden , 

' . : ' leg-
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leg-alább nevezetesebb Orfzágainak miné-
műfégekbe jól belé tekénteni, vagy pedig — 
minthogy mulatfágra írt — -fok dolgokban, 
tsupán tsak tréfált. Leg-alább ha most írná 
ez idő töltést, fok Orfzágokat, másképpen 
kellene mérni mérő ferpenyőjében. 

Multis ille bomsftkhiUs occidit; nulíi fiebi-
lior quam mtjii. 

Sok jóknak'bánatot okozott lialála, 
De enyimnél mélyebb búra nem talála-

Miként rémül-meg az Útas, a' ki a'ki-
etlen pufztában tett unalmas vándorlása után, 
éppen mikor gyönyörűféget lehello mezőre 
ére, akkor áz Égnek ritkás felhozése, 's las-
san zúgó dörgései után, látja, hogy a'tüzes 
nyil le-tsapott mellette : úgy dobbant-meg 
fzívünk, 's úgy pesdűlt-meg minden vé-
rünk e' fzomorú hímek hallására: Meg-
hált Ortxy Lörintx. — . 

Nints benne femmi kétségünk , hogy 
mihelyt1 e' gyáfzos hír Hazánkban el-ter-
jed, minden jó Hazafijak is ugyan, de ki-
vált a' Poéfis' kedvellőji vetélkedni fog-
nak azon hogy e' mi Múzsáink' Appolló-
jolínak/'s e' halhatatjanfágot érdemlő jó Ha-
zafinak, mind e' Gyülyteményben, mind 
egyebütt, értznél és márványnál tartósabb 
ofzlopokat emeljenek. — Addig míg e' 'en-
ne j az én fzintén az elevenig meg-íebesítte-

O 2 tetr 
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tett ízívemnek teljességéből írom ide e* 
•egynéhány Verseket: — 
T i ! kik fzeretitek Hazátok' Ss nyelvetek", 
- Jertek, ORTZY' fírját áztassa könyvetek. 
Ti is búba merült Múzsák fírassátok, 

Árvákká lettetek, el-ment hív Dajkátok, 
Ki titeket meleg fzárnyakkal fedeze, 
. Kőltfégnek 's munkának azért nem ked-

veze. . . —— 
Jobb Hazafit, Atyát, Férjet és Barátot 

Mint e' nagy leíkü Úr volt, a' főid nem 
látott. 

Vég tsepp vérét érttünk már ifjú korában, 
Kéíz vólt ki-ontani a' Márs' táborában, 

'S A' fok hartzok után hogy lankadt ereje, 
Kiesbb íz állása lett a' Pallás' műhelye. 

Majd a' Pindus' hegyén a' fzűz fereg között 
Öfz 's vitéz fejére kofzorút kötözött. 

A' fzegény, ki magát embernek nevezte , 
Ha hozzá ment, révre hajóját evezte. 

Hit-külömbfég nélkül bús özvegy 's árva őt 
Ha kérte, lelt benne Atyát 's kefe Jóltévöt. 

Gyűlölte a' pompát, 's álnok fzínességet» 
Száján ülő ízíve fzóllt egyenességet, 

- A' barátfág 's hívfég hol leli-fel mássát! 
'S Kedvesbb nyelvünk' le-dűlt leg-erősbb 

Atlássát!! 
Nemes Lelkű Bárók JÓZSEF 's LÁSZLÓ, 

rátok, 
Könyvvel főltt fzemeit függeízti Hazátok, 

Mint 
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Mint-a' fzáraz törzsök meg-él zöld ágában , 
'S Mint FenikfzsrÖl írják, hogy más no ham* 

vában. 
Űgy meg-febhedtt fzxViink' ezzel gyógyítfi* 

tok , 
Hogy kétképp' bennetek él áldott Atyá-

tok! — 
P. L 

, v . ' . : : 
Béts Fdrosa' népességének le-írása foty-

tattatik. 
Igen neveli Béts lakosinak fzámokat a* 

fok ló 's kutya. •—, Bétsben, tsak Uiafágok 
kotsijait 3QCP; meg-fzámlált Fiákereket 599; 
300. Bér-kotsikat, ( Lehnhitfcher) es meg 
300. Orfzágos, és magános kotsikat lehet 
fzámlálni. A'lovaknak fzáma pedig 22/COQ-
re mégyen. Ezek noha többnyire, kivált 
Vasárnap és Innep napokon, mind olly já-
rás' és nyargalásban vágynák, hogy azt gon-
dolná az ember, mintha fzűntelen Ég-dör^ 
gés volna a' Városon; még is közönfégesen 
vévén a' dolgot, tsak kevés fzerentsétlen-
fég esik. 

A'Bétsi kutyák'fzáma fokkal . nagyobb, 
- De Luca Úr 30/000-re fzámlálja azokat, 

De ha bár talám fok vólua is ez; tegyük* 
fel, hogy tsak 24,000. kutya van Bétsben , 
's - mindenik napjában tsak egy fertály font 
kenyeret efzik-meg, már ez is napjában 

0 3 ÖQQQ, 
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6000. font kenyeret téfzen; mellyet, óh 
vajha tsak most e1 ízűk időben a' fzegények-
re ofztogatna Béts Városa! Nem de nem 
Ieg alább is, két három ezer fzegényeknek jó 
feg-tfégek lenne ez által, a'kik mind köny-
húllatásokkal áldanák naponként jóltévő-
jiket. 

El-fzenvedhe#etlen némelly Férjfijak-
nak, rút, kevély, 's a' vén Afzfzonyoknak 

•rendetlen fzeretetetek, mellyel kutyájikhoz 
viseltetnek. Némelly Bétsi Dáma fzégyen-
li maga' magzatját Ölébe venni; pedig Mops' 
kiítj aját kényesen hordozza karjain. Sokan 
gyermekeiket nem hagyják afztaloknál en-
n,, pedig az ebek tányérjokról efznek mel-

. lettek. A' kutyákat lágy párnákon hálál-
ják, tifztán ferefztetik 's fűsiiltetík, a' leg-
jobb levesekkel, Kávé' Chokoladéval táp-
lálják ; gyermekeiket pedig egy alá-való em-
ber' 's tselédnek gondviselésére 's fel-neve-
lésére bízzák. — Ez a' rút kutyázás, már 
tsak nem Magyar Dámáinknál is fzokásba 
ment; leg-alább a 'kik néha Bétsben meg-
fordulnak , ha mást nem hoznak is onnét, 
ölekben 's kebelekben hordozó mopsokat 
hoznak magokkal. Sőt a 'mi még ennél is 
nevetfégesebb, már némelly Polgári renden 
lévő Afzfzonykák is hordoznak magokkal 
mopsokat. — Valójában el nem gondolhat-
juk; fzomorú, vagy nevetféges dolognak 

, mond-
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ínondjuk. é, hogy az illyen kutya kedvellők 
éfzre nem vefzik azt, a' mit már a' régi Po-
gány Vers-fzerzö ^fuvenális írt felölök. 

Némelly nagy embereknek példdjik, kik c? 
kertekben gyönyörködtek. 

A' régi Világnak nevezetes ditsöíegére 
fzólgáltak, főt a' Világ' hét tsudáji közzé 
fzámiáltattak, Babilonnak azon ékes kert-
jei , mellyeket Szemíramis Babilon Városá-
nak bástyáira minr-egyfel-f üggefztve építte-
tett. Sokan ugyan , magok a'régi Tudósok is 
kételkednek ezen dolognak igaz voltán, és 
nem kevesen a' Hefperiai 's Adómai mesék 
közzé fzámlálják Babilon kertjeit. Diodó-
TUS "S'zikulus pedig nem Szeniíramistha-
nem inkább Tzírust veh azoknak építőjük-
nek. A' Perfák' ezen híres Királyokról azt 
olvassuk, Kj'zmofon' es T^íteeró', írásaik-
ba n, hogy Ö leg-nagyobb gyönyörüfégét á* 
kertekben és kertéfzfégben lelte. Ugyan ezek 
a' Tudósok befzéllik felőle azt is , hogy mi-
dőn egyízer Tzírust, ama híres Latzedé-. 
moníai Fő-Vezér Lizdni.hr- Lidia Tarto-
mányi ának Szárdis nevű Városában meg-lá-
togatván, az ö gyönyörű kertjének fzép ren-. 
dességét tsudálva dítsérné, azt vette tőle 
válafzdl: hogy mindezek a'mellyeket kert-, 
lében, lát j az ö maga fajat taláimányjai, fö% 

•• O (j.. Ki*-
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Királyi kezeinek munkáji legyenek. És 
ugyan ezen okból őtet Llzdnd&r fzerentsés 
©s boldog Fejedelemnek állítá lenni; mond* 
ván hékie: Méltán boldog Fejedelem vagy 
Tzire, mivel a te nagy tselekedstiddel, 
nem kissebb virtusid vágynák, öfzve-köt-
tetve. Lásd Cicerót de Senect. Cap. j8. 

A' régi Napkeleti Királyok köztt is fo-
kán voltak, a' kik nevezetes gyönyörfifége-
ket a'kertekben lelték. Axvh'HS, a' Per-
fák' Kiralyja felöl olvassuk, (Esth. 1 : 5 . ) 
hogy ö egyfzer az Orfzág' Fejedelmit ven-
dégelvén , a' Persiai Királyoknak faját ke-
zeik által Fejedelmi pompával kéfzíttetett 
kertjében mulatozott azokkal. 

A' Görögök köztt fok nevezetes fő Ha-
di Vezérek .és Eoltsek váltanak , a' kik an-
nyira g) önyöködtek kertjeikben , hogy nem 
tsak azokban mulatoztak, hanem magok mi% 
vélvén azokat, életeknek nagyobb réfzét 
azokban töltötték, ' 

K/zenofon, ki mind az író-tollhoz , 
mind a' fegyverhez egyaránt értett, és az ő 
el-fáradhatatlan fzorgalmatossága, és ékes 
írására nézve Görög méhnek neveztetett, 
maga fzép munkákat kéfzített a' kertéfzíeg, 
röl. — Czimon pedig az által esmértette-
meg mindenekkel, melly igén nagy barátja 
légyen a'kerteknek 's a'kertéfzfégnek , hogy 
a mit maga faját kezeivel ültetett 's plán-

. ' • táit , 
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tált, annak mindenek hafznát vehették; 's 
azért is az Ő kertjének femmi kerítése fem 
volt. Plátó, kiről Batzier azt mondja 
hogy az Ő érdemeit femmi dítséret nem ne-
velheti , fem a' leg-mérgesebb rágalmazó 
nem kisebbítheti, maga a' kertnek és a'ker-
téfzfégnek leg-nagyobb kedvellö barátja le-
ven, fzííntelen azon vólt, hogy azt a'Gö-
rögökkel is közönfégesen meg-kedve'itesse. 
És ugyan ezen okból, ő is , mint elébb Epi-
kúms tseleke.dett, az ő kertjében állította-
fel Oskoláját, »Hol is lelhetne a' Bőlts al-
kalmatosabb helyet tsendes gondolkodásira , 
hol tanulhatna akárki is tsendesebb gyönyö-. 
rűféggel, mint az elmét, 's a' kűii'Ö érző, 
kenyfégeket is gyönyörködtető kertekben. 

A'Rómaiak köztt is fokán váltanak, 
kik a' kertekben és a' mezei gazdafágbai; 
nagy gyönyüfégeket lelték. —- FaffÓ azt 
írja a' gazdafágról írtt könyvében: A' mi 
nagy emlékezetű Eleink, elégféges okokból , 
feljebb betsülték a'mezei munkát, a* Városi 
foglalatoskodásnál. Plinius is azt iga az ő 
idejebéli nélnelly nevezes-Férjfijakról, hogy 
igen nagy hajlandófágok vólt azoknak, a' 
fzántó-földek' 's kivált a' kertek' miyelésére, 
Kdtó pedig azt írja, hogy az ő idejében ne-
vezetes titulus és betsület vólt az, ha vala-
kit Föld-mívesnek neveztek. — Ezek köztt 
a' Római nagy emberek köztt, a' kik néni 

^ O f feé-
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fzégyenlették magokat a' főld-mivelésre ad-
ni , elföben is Lucius Quintus Cincinná-
tus jut efzunkbe. Ezt a' nagy embert a* 
mezőről hívták a' hadakozásra a' Haza' Ko-
vetjeik; 's ollyan hirtelen kelletett mezei mun-
kájit el-hagyai, hogy tsak ruhájit fe tifztít-
hatta-ki a' porból (a). A' hadakozásban ő 
ollyan nagy 's vitéz dólgokat tett, hogy az 
ő Hazafijai különös győzedelmi Inaepet ren-
deltek meg-tifztelésére. De ő ez által fe 
hagyta meg-akadályoztatni magát elébb gya-
korlott főld-miveiésének folytatásában; ha-
nem el-végezvén fzerentsésen a' háborút, 
újra vifzfza-tért a' főld-mivelésre, 

Szilla olly igen fzerentsés vólt mind bé-
kességes, mind háborús időben , minden el-
kezdett dolgaiban, hegy őtet mindenek kö-
zönfégesen Szeretltsésnek nevezték. Még 
is nem fzégyenlette a' békességnek idején, 
igazgató páitzáját, életének hátra maradott 
réfzét, a'föld' 's kertjének mivelésére fordít 
tani ( b ) f 

Az Afrikai Stzipio felöl azt írja Szene-
ka , hogy ez a' nagy ember Kárthágó Városa-. 

aak 

3 egy z t s. 
l-e Sene£L 
Illuítr, C 

(5) Lásd ö élecéaek le-írásiban. 

(a) Lásd Cic. de Senech. Cap. iR. lUm. Aurél. 
-Via. őé Vir, Illuítr. C 
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nak félelme lévén, még is az ö földjeit ma-
ga körűl-árkolta (a). Ol l j igen meg-bizo-

' nyitották ezek a' Római halhatatlan Férjfi-
jak, annak igazfágát a' mit Plinms ír felő-
lek ; Hajdan a' győző Vitézeknek faját ke-
zeik által miveltetett a' föld. 

Attiliusnak fzinte úgy lett dolga, 
mint Cinctnncitusnak vólt. Ezt a' nagy 
FŐ-fezért a' mag-vetésből hívta Hazá-
ja az ellenfég' eleibe; még is tsak nem 
hihetetlen, melly igen nagy vitéz dolgokat 
tselekedett. Kár hogy ez az ö nagy fzeren-
tséje őtet a'főld-miveléstöl utóbb annyira 
el-idegenítette, hogy inkább merő nyúgha-
tatlanfágok köztt töltvén idejut, utóbb erő-
fzakos és kínos halált kelletett nékie látni. 

j? Méhek' ellenfigeikrot. 

A' mi az időt illeti, leg-vefzedelmesebb 
a' méheknek az Őfz és a' Taváfz. Ferrier 
Abbds írja, hogy a' kasnak harmad réfze 
el-hal Öfzfzel ,tavafzfzal pedig gyakorta még 
több: de ez a' népes kasokban nem igen 
tetfzik-meg; mert azok hasonlók a' nagy 

- . . Vá-

J e gy z é s. 
(a) Lásd Levelét, 
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Varasokhoz, melly ekben a' holtak helyett 
mások fzülettctnek. —, Nagy ellenfégeik né-
kik kívül a' fetskék 's a' verebek, mellyek 
mint a' búza fzemeket úgy nyelik-el őket ele-
venen. J V Í e g - e s i k , hogy a' veréb hármat is 
viíz egyfzerre tsirkéinek, egy gyet az orrában, 
kettőt pedig körmei köztt. —- A' darázsok 
és a' herék ki-hasítják a' mézzel haza jövő 
méheknek hasokat, 's ki-fzopják a' mit ben-
tiek találnak. — Ez az oka, a' mint az Uta-
zfqk írják, hogy Amerikának fok Szigetjeiben 
nem lehet méheket tartani; mert a' darázsok' 
fokfága el-pufztítja azokat. De nem ritka 
Európában is, hogy a' darázsok némelly 
JSyárakon úgy meg-fzaporodnak, hogy fok 
méh-kasok el-fzélednek miattok. —r- A" pó-
kok kevés kárt okoznak a' méheknek. A' 
gyíkok 's békák jó ízűn meg-efzik , a'mel-
lyeket; el-kaphatnak. Az efzterágok vagy 
gólyák, fokát fel-falnak a' mezon , kivált 
motsáros helyeken. —- Az öreg méhekben 
íneg-terem a' tetű is, melly ollyan forma 
nagyfágú, mint a' gombos tőnek feje, és. 
veres fzínére nézve; de ez fem fzerez nékik 
nagy alkalmatlanfágot, —- De egyebeket ek 
^aligatván, nints a' méheknek nagyobb el-
leníegek, mint ..a' házi ellenfég , mellyet a' 
Frantzíák Teigne de la Cirt. Fiafz moly-
mk a' Németek' madennek, a' Magyarok 

rok helyeken fatkas féregnek nevez-
nek . 
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nek. Ez a' kis hernyótska , melly tíz 's ti* 
zen-két ezerből álló 's mérges dárdákkal fel-
fegyverkezett tábornak fzeme láttára pufztít-
ja a* rnéh-kasí, által-furdalja a' lép eket.' 
eméfzti a' viafzt és mézet, fzármazik az éjjel 
járó lepkének vagy pillének tojásából. Ezek 
a' lepkék, melly ek fejéres tarkák és vas-
tag derekok van,némelly efztendőkben in-
kább meg-fokasodnak mint máskor, 's egy 
helyen inkább , mint másutt. Nappal tsen-
desen ülnek a' méhes házaknak fzegeleteik 
ben, éjjel pedig mikor tojni akarnak, nagy 
vakmerőféggel bé-repűlnek a' méh-kas' lyu-
kán, 's valami hasadékba, Vagy a' méhek-
től üres 1 épekbe le-tefzik tojásaika# Ha 
pedig a'népes és vigyázó méhek'közzé nem 
mehetnek, a' ízalma és vefzfzös kasoknak 
üregjeikbe tefzik kívül tojásaikat. Kevés 
napok múlva a' tojásokból ki-kelnek ezek 
a' hernyók vagy molyok, mellyeknek tizen-
hat lábok van, testek fejér, fejek pedig fe-
ketés; bé-rágják magokat a' kasokba, On-
nan a' lépekbe, 's olly nagy pufztítást téfz-
nek ott kevés napok múlva,hogy nem tsak 
a 'ra jok, hanem még az ef/tendos méhek 
is gyakorta miattok oda hay jak kassaikat. 
-— Vágynák é valaraelly kasban illyen fér-
gek, meg lehel5 e-mcrni a" kas alatt lévő, 
defzkára le-húlló- fekete ganéjokról, mel-
lyek a' felyem-bogai-okehoi- hasonlók. — 

En-
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Ennek a* pufztító féregnek meg-elozésére 
i s , leg-haíznosabbakazollyan de&ka kasok, 
mellyeket oda feljebb le-írtunk, mellyekben 
foha fem, vagy igen ritkán találtatnak. — 
Valamint az ellenfég, a' fok ezer katonák-
tól Őriztetietett Várba nem könnyen mehet-
bé: úgy ezek a' lepkék is, tsak a' népetlen 
és erőtlen kasokba vefzik magokat. Meg-
mondottuk pedig oda feljebb, hogy a' defz, 
ka kasokban 36. föt 40. ezerre is megsza-
porodnak a* méhek; ha meg-esnék, hogy 
valameliy hasítékon oda is bé vinné a' lep-
ke a' maga tojását, könnyít a '40. ezer nép-
ből két három ezeret annak ki-írtására ren-
delni. — 

Ha ez a' féreg meg-fokasodik a' kas-
ban , nehéz orvosolni. Némellvek ki vágják 
a7 lep eket, de ezzel keveset fegítének. Leg-

' jobb ülyenkor a' kast öfzve-házasítani, a' 
melly is meg-esik egy kis füstölés által, 
melly által ~ el-bódűlnak, 's más nap fzint 
úgy dolgoznak, mintha mindég egygyek 
lettek volna. — — 

A' Találós Mese vólt Nap; meilyet 
írt Földi János, N. Sz. K. Szathmár Váro-
sának Orvosa. A'Rejtett Szó vólt Kdt y 

vifzfza-fordítván Rák; meilyet írt Döme 
Károly, Pozsoni Nevendék Pap. 

la-
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Találós Mese. 
Hintsen e Világon feketébb nálamnál, 

Nevem Öt betűkből áll a' Magyaroknál; 
A' mellyből egy betűt ha utói el-hagynái, 

Egymást fzeretöknek ortzáján találnál. — 
írta Szombati János, S- P. P. 

M á s, 
A r ki tsinálja reá níntsen izükfége magának, 

Még ha ki meg-vefzi is ném fzeret élni vele. 
A'ki pedig vele él, 's hafznát veízi, abba tu-

datlan-
Kelletlen jófzág! jöfzte találcf-ki mi az ? 

D. Földi János. 

Rejtett Szö. 

Egy vagyok, és még is kettő vagyok: így is 
amúgy is 

Tsak ízemmel jádzom; nintsen több társam 
ez egynél. 

Azt,kibe-jár hozzám, fok fzép dolgokra*ta-
nítom , 

A' bért még fe magam fzedem • azt más húz-
za, .ha húzza. 

Én nálam nélkül tudományt egy elme fe gyűjt-
het. -

Másként : a* kö f z ^ tőlem könyörűki , tanúi-
é t ' 

•S általam, a* bűnöst IS%EN kegyelembe fo 
gadja. 

' " En- , 
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Ritka madár vagyok ott, holMárs bíztatja 
. legénvjit, 

Szégyenl a' Bajnok, *s méltán fzégyenlliet is 
engem'. 

A' viadal-piatzon , nem is hágy láttatni. Leg-
inkább 

Kedvel az Afzfzonyi Nem, 's valahány fzor 
akarja, meg-indít 

Engemet, és vélem mást is: ki-találhatod in-
nét 

Már könnyen mi legyek? — Jól vigyázz: 
mostan is a' van, 

A' mi vagyok, kezeidben : ha meg-fordítod 
az értést. 

írta Döme Károly. 

, M d s. 
Soha a' vásárban engem' nem árúinak , 

Noha a'vásárban a' kik meg-fordúlnak. 
Mind a'leg-föbb rendek, mind a'kik kol-

dulnak , 
Tagadhatatlanúl hafznomra fzofúlnak. 

Négy réízem' a'.vadálz felettébb fzereti, 
Három léfz*; de négygyé nem minden te-

heti 
Magát; négyét 's ötét Bofis emelgeti« 
A' két végfő bennem az ízt érezteti. 

D: Földi János. 
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