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Páváh-

;. Hogy ne ditsekedjék fenki más jovával*
Hárietri tsak érje-meg a' maga Sorsával 1
Aefopus minékünk ezt U példát adta %
A" Szajkóról forinált mesének alatta;
A* f i fuvalkodott Szpjkó égy pávának*
•Tollait, a m.íyek elhullva valának*
J Fel-Ízedé; magáét' pedig mind le-rázá;
'S amazokkal tzifrán teftét feUruházá^
s
Á' tobfri Szajkódat azután még-vété*
Es a* Szép páváknak Sergeket követe*
De ezek töllokat mind le-í^pegeték^
'S orrokká! a' kevély Szajkác eUkerj
O r a h e a térvári Szonioráá a'N inadár,
A fejére Szállá ixiég keSecvéSebb kér*
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Mert nem fzetivedék-meg Szegényt bélyegeSen f (^)
Hogy a Szajkók kuzt-is lakáSa leheSsen.
Ekkoi? azok közül*, kiket meg-vetett vált - ElsSfaben* egy Szajkó .hozzá e!;kép,pgn Szólt: <;
Ha meg-elégedtél volna wte mi-velünk, ,
E» a mit terméSzet-.Szerént mi mivelünk5
Tselekedted volna: moft velünk jól élnél;
Gyalázattól 's viSzSza üzéft&l Sem Séinéi*
Phaedrus I1\Kinyv.

4. dft/i. -4. &

-ás eb háfi vifzen cú fóllyő-vizen*
Valaki n másét nYéltatian kivánnyá > "'"'
Magáét-is méltán el-veSzti 's ineg-bánnya.
Midőn egyfzec á z ^ b áízva egjr darab hufl:
Vitt a* vizén, mellyhez & tartott egéfz júflv
„,; .

.• --

-

.

Meg-

(ö.) Ezt a3 bélyegzéjl, Phaedrus így tefziki: tristem fuftinuit notam, és e* fö egy Romai fzo~\
hájtól-» melly-fzerént d Cenforok , (vi$gál6k)\
ha valamely gaz erköltstelen embert éfzre yeU
tenek ? annak a ruháját meg-hélyegezték, hogy !
d többi Várófiak még-eshierhefsék ezt az th~
famifl d betsületes emberektől. Ugyan fzerm- \
tséjei némelyeinek 5 hogy ma* Hlyen Cenforo<
%at vagy Magyarul Erkölts gyomlálókat nem1
tefznek, mert bizony foknak a* k'őppenyegin
vagy kiréjén fem férne-el d béllyeg , és ha '
Phaedrus élne Hlyen formán fzollana az oU
lyanrót; Turpení portat merítő notatn* nam
fomnm habét in cornu*
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MegJtáttya a' vizben a' maga formáját,
'S gondolyán hogy inas eb vinné a prédáját*
El-akará kapni; de meg-tsalatkozott,
Mert azt-is el-ejté, mellyet maga hozott.
Azt Sem kaphat? el 9 mellyet másnál látott ,
Pvé-is ei-veSze, minthogy Szájat tátott r
JPhdedrus L Kömv ''6. Mefe.

A.

&

^á* héiák a9 naphoz.
*

•
PJépes lakadalqiát Aefop hogy meg-látá
Tolvaj
feonrfzédj^
,.
Meg-akarvin a' nap házaíbdtH egySser*
J
Égre kiáltanak a* békák ezerfrer,
;
•' Jupiter meg*.hallv&n, hogy ngy kiáltanak*
Okát kérdé, és $gy okát monda annak.
Moft-is egy ki.Száta2t, úgymond, mindeneket»
*S kénSzerit $neg~halni minket Szegényeket
{Száraz tó-feneken. Hátha mátkát veSzen,
Es gyermekeket nemz, oíztán még mi lefzen?
Phaedrus J. Künyv. 7, Mefe. A. S.
A

róka meglát

egy lárvát vagy éílLprtzdít,

EgySzer történetből meg-láta a' rók$
JEgy Szomorú lárvát, monda a' tsal<Sfe*íf
fie Szép f i 's íbfáxatj akárki tekintsen
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Erre rá * tsak az a? kár, hogy agya (a) nintsen.
Ezt azokra mondám, a kifenek Szépséget
Adott a* Szerentse *s hüls5 ékefségét*
De a* közönséges jótól megi-foSstotta,
Mivel a* rútaknak az é£zt ki-oSztotta*

fhqedrus L Könyv* 8. Mtfe* A* &,
Farhas és a

dara.

Valaki jutalmat kivan érdemiért
A* kegyetlenektfcl, ketrÖt hibáz, miért ?
Azért, hogy, a* kik nem érdemlik ^ fegiti« (bj)
Es máSodízor magát yelek büatettetj.
Mert még ú' jóért is a' ro,SzSz roSzííral fizet,
A' mézért mérget ád, ;s bor hellyt fcüdqs yjZftt*..
Jóidon a' farkasnak a' torkán akada ,
A' le-nyelt kemény tsont, kinnyába fzalada
Mindenfelé, 's mindent jutalommal kére^
Es
(a.) A régiednél c? lárva nem tsak az ábráza>
tat* hanem az egefzfz fht Bé-fcdte^ és ollyar
vált mint egy üres. fó , és att Magyarul nev
annyira áll onzának mint álUjónek lehetet
volna nevezni* Azért mondja már és faj
nálja a róka , &ogy annak a f'ömk agy,
nintsen.
E' fzerént a'- lárvá-is régen tokik
tefebb volt, de ma tsak áll-ortzá*
(b) friiatdrtisnak ez *a9 Morálja vagy erkolts,
tudománnyá hibáz: mert mind az Ifién, min
* Ű? Terméjzet azt parantsolják 9 hogy jól t
gyünk edenségünkelis*
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l?s 5 tsak - hogy báznák-ki, minden:|iít ifére*
ÍTágtire a* boSzSzu nyakú tóilas fá^jt*
A' Sok esküdt 's igért |<5t hivén : :J| dara*
}é-boísátja hoSzSzu nyakát a' torkábf,
Ennek a' S&rkasnak 6 benne biztába*
ii'feúzá a* tsontot, *s lön Segedelemmel,
De.-az igaz, hogy nem kis veSzedelemmel.
Vlert elharaphatta volna-a' Doktornak
PatietíS a' nyakát ennek a* jámbornak.
Meliyért midőn kérné a' tett Ígéretet,
Jutalom hellyt nyeré ezt a Seleletet:
Háládatlan vagy, hogy izájambdl nyakadot
Ki-húa-hatád , 's még-is kéred jutalmadon
|

;

Macdrus I. Könyv,' $> Mefe. A* &* •
Veréb és a nyúh

y
»'

MáSokat okoSan 's boltsen tanársplni,
Es> maga vak lévén-, Szemet órvoSolni, (#.)
Esztelenség. Mellyel mutatok ezekkel,
A* verébr&l nyúlról m kevés Vériekkel.
A' Sas körme között Síró nyálat elébb
Pirongattya vala Szabadon a* veréb.
*
Hol
."(a.) Ugy vagyon az ? hogy másnak jó tanátsói
adunk, '$ magunkra nem tudunk vigyázni*
Jgen jól prédikálta tehát az az erholtstden
Pap/'akárki lett légyen-is halgatóinak , hogy
ne ugy tselekedjetek ? d mint én tstlekfzem ,
hánmv a níint én mondonu Rofzra iordeiik JBálám maga, 9s a fzamara jót mond*
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Hol vatií tigy-mond, a* te hires Serénységed?
'S mi akadályoztat, hogy moft nem fptSz, tégetj?
P e midSn ?* nyúlhoz éppen 'ekként SzólJna ,
*S maga veSzedélmét nem-is vélt® volna z
El-kapá otet-is az Slyv, és meg^hala,
Mert panaSzSzaira ama Siket vala.
A* Szeipes Serény nyiíí, hi félig meg-hólt volt.,
VigaSztalásárá halálának igy Szólít:
T e ! ki tsáSolódol vala bátran velem 5
Tégedet-is ére haSonló sérelemf
PhaedrusI*

Rőnijv* i o , Mefef A* S*

Ar farhas és róka a majom bíróságában*
A' ki tsalárdaágban találtatik egySzer,
Há igazat SzólWs a p ollyan-czerSzeű,
Nem hiSznek. Aefopus ezt jól. meg-mutattá?
Egy rövid de fontos mesének alatta?
A* farkas aV rókát lopáSsal vádolja ?
E* tagadja* 's magát a* yád ellen ójja.
Nem vétkes 6 , xigy-mond. Ekkor itélBül
A* majom » mint biró, a" kett6 közt le~ül* ((2*)
MidSn pereiket ezek mind a* ketten
Elé beSzéliették volna egy»más ellen*
A>

(a.) A régiéinél a9 biröf hogy nagyobb ai^BorU
táji mutafsQn<> lesült; a perefek pedig a9 hi*
> rához való betsületes refpettusbétl állpttanah
De m<*>feniilltetik a' perejl afzt^före9
hfc
nem áll5 eV gz itilti'k vagy b\fók Ülnekf
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A* majom* ait mondják, illy ittlétet tett:
Fatkasl a mit kivánSz »• talám el Se veteett*
íe-róllad-ia hif2em , hogy a mit úgy tagadSá
Róka! el-lopfadj mett té-is mint o ragadSz*-

Phaedms I. K'ónyV.lé.

Mefu

A> S»

Ay fzctrvas és a juh*
Míd&n Contráctusra 9s hamis kezeSségre
Koloson kár a1 tsal&rd,'! mit tseleKSzib végre?
Nem aion igyekfeik, hogy meg*£zetheSsen5
Haaem a* bitöl kért, anfiab kárt tébeSsen.
A* jáhtdi egy mérő (a.) búzát költsoo feéle
Szarvas a* farkasnak jó.kezeSségéré.
D e a jiih okoSao nézvén'jövendőre,
>S félvén a tsaláftál igy Szólia elSré:
A* farkas ragadofc *s éUfzaiad Szaporáit,
Magad-is Szem elöl el tiicfz igen korán*
Hol kereSselek-tneg majddg jövend5ben ?
Mikót fizetni, kell, abban ai időben*
(a>) Egy Magyar -orfzági- mérd annyit tefzen
mint hét Erdélyi vé/ta, és igyklt mér'ő vagy
négy véha egy Kohlét.

Tudófttás.
Azon tavaly efztendobeö meg-ig írt Könyvnek
( m e l y M a II-dib Jcfcf F. Királjmk Útalkodánalatt nricdfcn Magyar-or&ágra ki-jötc líelséges Reüi
de-
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deléSek snti&b tenáUÍZQtént ö'f2ve»fzedve jne^-taljf;
tatnak) els6 darabja, már viiágoftágra 'j6rf, ezen
Titulus a k i t : „ Introdutiio in Opus CollecMonis
Nortnalium Canfiitutoram 9 quae -Regnante Augufi.
Smperatore & Rege Apofiolico Jofepho fI~do pro.
Regnp Hungáriát^ et* ei adnexis Provinciis, Ma
gnó ítein ISáncipatuJtranJilvaniae
Cond'ita j'unt,
Auftore ?fofeph<fí Kerefzturi de Színerfzek Agent*
AuL Pars 1. et II; mju mint egy 48 ár kufokhói a nagyobb negyed' r€fz formában igen fzépen
nyomtattatop-H — Miimi a' a* viíze edgyüu;adat>
tátik a Sor. $ 4 fer. és találtatik :
Bitsben: F. Ts* K,* Könyv-áros Kurtzbek Urnái*
Pojonyban: Könyv-áros I/ó^e Urnái.
Budán : Könyv áros Dipóld ÜrnáU
Győrben: Könyv-körö Mükr Urnái*
Eafsán : .Köp/ és a' KomjriniáaáL
Egerben: Szivofits ÜniáL
.. "*
Szebenben ; Typografits fíochmáifztér Unián
Ezekeni kivül még más apgisdbb" hclijekcn^isi
találtatnak ;' ügy úúntt
.
t
Szikes .Fejérvárt 9
—
—"—^» . A —
Efzekén i
—
-*-•
.*—
•*-*
iVag;y - Szombatban i
—
-^
-1*
ri
Nagy - Faradon : -»—>
—
—
Sopronban,
'——
•—*
*—
K'ófzegen: —*•
-—*•
—
—
—
Debretzenben ;
Szegeden^ s> í*
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