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N a g y  M á j ú  L ú d ,  é n  M a e c e n á s o m !
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jN~ éked , kinek hatalmas tollának köszönhetik a’ vi
lág híres könyvtárai, 's e ’ kis munkácskám is létele

ket , n ék ed , ki minden írónak ’s nékem is az valál, 
a’ mi a’ jámbor Szántóvetönek az ökör, — hic amicus 
agricolae, tu amicus Auctoris, —  néked legyen 
ajánlva, ’s szentelve könyvecském. Hány mai mun
kákban , mellyekben a’ bekötés ér legtöbbet —  nem 
dolgoztál a’ Szerzővel, — fele dicsőségre! A’ mes- 

termiveket p e d ig , nem te burkoztatod e’ a’ hal

hatatlanság múmiájába be ? Az embryo gondolato
kat te érleled léteire , a’ csecsemő képzeteket te 

serdited plánokra: ó m éltó , valóban méltó vagy 
hát Nagy Májú Maecenáa a r ra ,  hogy minden új 
munka születésekor elhívatlassál komaságba!

Te vagy eggyik fő jóltévöje az emberiségnek, 

’s puha pelyheidben nyugtatod szintúgy a* fáradt
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munkásokat, mint a’ korhelyeket; s faradás es má

mor helyett új életet osztogatsz. Ám vesse hát a' 
félszegség elömbe, gúnyoljon a’ kajánsag azzal, 
hogy te kedves Maccenásom ostoba vagy, bátran fele
lem ezt nékiek : szükséges e' hogy a’ Maecenás

Szerzője könyvét értse ? csak olly nagy lelkű-#
leg segítse mind eggyik annak igyekezeteit, mint te, 

éltében tollával, holta u tán ’sírjával. De ah! hányán 
nem tömctik éltekben szintúgy magokat, mint te, 
’s holtok után is leg fellyebb csak azzal hasznainak, 
—  hogy megszűnnek emészteni.

Az emberek, goromba név ,  sőt fej betörés fé

lelme nélkül igazat szóllni nem mérészelvén, me

séimben állatok játszák a’ fö rollt. Ezek köztt pe

dig, ha Nemzetséged' fényére tekintek is , mellyik 

érdem li-meg feletted a pályabért? Nem vagy e’ te



egyenes linean lejövő ivadéka —  rövid időn készeu 
leszsz nálam a’ Származás-fája is —  a’ Capitolium 

hajdani vitéz őreinek, a’ Szent Márton híres Lúd- 
jának? vagy ha fellyebb akarok menni, e ’ Nőé bár
kájába szorultaknak? Az igaz, hogy minden Eleid 
csak gágogásokkal szerezlek nevet magoknak ; de 
a’ mai időben is ,  hányszor nem pótolja-ki hitvány 
gágogás a’ valódi érdem’ hijánosságát? Elég az , 

hogy Nemzeted régi jó zs ir-  nevelő Favnilia. Vitéz-, 

segédről csak annyit tudok , a* mennyit azon bölcs 

magyar példabeszéd : sok Lúd Farkast győz ; gya- 

nitni hágy. Az tagadhatatlan , hogy sok több eggy- 

n é l , 's csak azt sajnálom, hogy nem tudom, hány 
Lúd győz-m eg egy Farkast: külömben, az Eggy- 
arány Számvetésén könnyen kiszámolnám személyes 
vitézséged’ esmeretlcn mennyiségét. Ha valaha sze

rencsém lehelne eggy illy nevezetes rsala tanúja-



nak le n n i , nagy neved’ harsogásával pattogó Leo- 

nínusokban írnám le azt.

Addig i s , vedd kegyes pártfogásod alá köny- 

vetském , ’s a’ gágogó irigyeket harsogóbb gágogás

sal n y o m d -e l ;  az okosabb gáncsolókat pedig, kik 

a’ dolog veleje körül fognak járni, ha majd min

den okos feleletből kifogyunk, szokás szerént szi

szegd-le .
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A’ M e s e - I r o  os  M a e t e n a s s a  
B i o g r a p h i á i .

JHÍet nevezető» város vetélkedett hajdan azon a* 
dicsőségen, hogy a’ Homér bölcsője mellyikében 
ringott. Szemem előtt forgatván a z t , hogy már ma 
a’ penna - harczok még dühösebbek fa’ vért ontó há
borúknál , ne hogy idő jártával az é n , vagy kedves 
Maecenásom’ éltünk’ környülményei is illy mérges 
toll-csatákat fszüljenek, — mert mellyik Könyv- 
Vers - sőt Mese - író is tartja magát képzetében a* 
Költők’ Attyánál kissebbnek? ímé mind kettőnknek 
igaz kútfőkből meritett Biographiait, rövidebben, 
mint sokét, a’ kinek sem születésével nem n y e r t , 
sem halálával nem vesztett a’ világ semmit, már 
m egírták , Meséim eleibe bigygyeszteni szükséges
nek, — 's közttünk maradjon a’ szó, — néminémüké- 
pen dicsőségesnek is láttam.

Én, a’ Mese-Író, Zemplén Vármegyének Ungvár- 
ra dűlő részén a’ Tótságon születtem. Innen, ha 
könyvemben grammatical hiba fo rd u l-e lő ,  születé
sem’ mostohaságának tulajdonítsd jó Olvasóm; én 
érezvén az t,  bizonyosan átallottam volna magyar 
könyv’ írásába fogn i, hanemha azt tudtam volna, 
bogy magyar íróink többnyire a' Grammaticával ke
veset gondolnak, ’s közttök majd én is hibáimmal 
eggyütt szerencsésen elvegyülök. Életem’ folyásá
ról csak annyit ereszthetek k ö z re , a' mennyit min
den nagy Írók Biographiáihan találunk, tudniillik, 
hogy születésem után szoptam, ettem , ittam és 
aludtam mind addig, míg nem a’ Magyar két Haza* 
csudájára Szerzőnek feine rekedtem. Azt mindaz-



****** VIT! ******

által szükséges megjegyeznem , hogy már bölcsöm
tő l-ó lta  örönaífet halgattam a' Dajkám kellemes me- 
sézéseit a’ zönMKirályról, ’s annak három leányairól, 
kik közzül mimlég a’ legkissehbet óhajtottam; az 
arany várakról, mellyeket ifjúságom bájos eszten
deiben magam is számosán építgettem , ’s a’ min
dent tehető Tátosokról, kiket idő jártával pénzes 
emberekben találtam - fe l , fs a’ t. ’s már akkor gyö
keret 'vere bennem a’ mese szeretete. De az epés 
Satyrától, szúró Pasquilltól és döfő Epigrammáktól 
mindég irtóztam; minthogy Tanítóim is ,  eggyct 
kettőt kivévén, az Isteni béketürést bottal annyira 
belém verték, hogy későbben a' méltatlanságokat is 
a* bidegvérüségig türhetém. Mindazáltal véremben 
vala mindég jobbra balra csipkedni, a’ mint némi
nemű nyomai tán látszanak is ezen különös kedvte
lésemnek meséimen. Látom it t ,  mint húzza-k i sok 
kegyes Olvasóm zsebjéböl kárhoztatásomra a’Morál- 
ré fe t ,  mellyhez minden cselekedeteket, mondáso
kat és mozdulatokat, mcllyek a’ m áséi, méregetni 
szokott, 's  szüntelen kéznél tart. De megállj jám
bor! hajtsd öszve egy kevésbé, ré fedet,  's tedd, 
ha csak addig is, zsebedbe vissza, inig előtted ki
fejthetem , hogy hol vette magát bennem ez a’ kü
lönös Szatírái szesz, 's csipkedő Cacoethes; azután 
kárhoztass, ha kárhoztathatsz. Én legalább, Lúd 
Maccenásom’ tollaira esküszöm néked, — ez ú j , 
még pedig nem csekély neme az esküvésnek, — 
hogy én szintúgy nein tehettem e r rő l , mint a' ki 
hecticusnak vagy aranyeresnek születik, nem tehet 
hibás testalkotáBái«).



IX »H»««
A' szegény Anyám épen a’ harmadik hónapban 

hordozta velem a’ halhatatlanságot, a’ mint a’ test
vér báttya, eggy nagy Botanicus, P om o -Z o o - 's  
tudja az Isten micsoda - logus, épen ősz vége felé 
hozzá belép, ’s néki némclly kertbeli ritkaságaival 
kedveskedni kiván. Kirakja a’ Bátya eggy nagy 
asztalra kincseit, mellyek kőztt ritka gyümölcsök 
ingerelték az étkivánatot, v irágoka ' szaglást, bel- 
’s külföldi növevények a* csudálkozást: de az én 
szegény Anyám, —  sic fata tulere! —- elmellöz 
minden enni, szagolni és csudáim valót; egyedül 
némelly különös nemű tökök tűnnek szem ébe, 's 
csupán azokat méltóztatja ügyeimére. „Az amott 
körtvély Édes Bátyám!” tudakozzasipegve a’Pomo- 
Zoo-logust. „E z  leikecském Cucurbita pyrifera, va- 
la reá a’ felelet; ez pedig Cucurbita pomifera, 's 
ez a’ hibircsós angyalkám! Cucurbita v e r r -v e r r  - - 
Egek ne hagyjatok! még ki sem mondhatta a’ nevet 
szegény ügyetlen bátyám, a’ mint a’ kezében lévő 
jó sullyos Cucurbita verrucosát néhai édes Anyám
nak épen azon tájékára ejtette , ahol én boldog bur
komban orral fel felé feküdtem. Az Anyám nagyot 
sikoltott, a’ Bátyára pedig ijjedten hökkent hátra, 
ö  átkozott Cucurbita verrueosa! átkozott neme a' 
tököknek! bár az egész világon azon veszély érne, 
mclly a’ Jónásét elszáritotta! Te levél hóhérom, 
kínzóm , *s egész éltem’ boldogtalansága ! Ó kedves 
Olvasóim, tanuljátok példámból itten , melly apró 
finom hajszál-rugócskák mozgatjuk e’ világ’ bálvány 
alkotmányát! im eggy hitvány ezifra tök eggy ero- 

, her egész éltét szomorú gyászba borítja!
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Az Anyám és Bátyám, mint rendszerént szok
tunk, ha a' kár eggy harmadikat érdekel, csak ha
mar megnyugodtak. De a’ lehetegedés' ideje elér
kezvén , mi rémülés nem lepé - meg az egész ház. 
n é p e t , a’ mint a.’ világ kis új polgárjának az orrán 
a’ cucurbita verrucosa esucsorodásait nyereg gya
nánt ülni látja! A' Bába — mert még Anyáink sze- 
mérmetessége Accouehört közel nem eresz te t t , — 
hajlandó vala a’ nyakamat k itekerni; az Atyám ijed
tében pápaszemét a’ földre ejtette; én [pedig az 
egész történet felöl hihető semmit sem tudtam. Jaj 
de csak hamar kimélletlen költöttem - fel boldog tu
datlanságomból. Nem sokára mindenünnen úgy öm
lött reám a’ szerencsétlenségek’ serege , mint a 
nyíl-zápor ömlik a’ bajnokra a’ tüzes csatában , vagy 
mivel a’ nyíl már nincs szokásban, — a’ csókok 
/apóra önflik a’ tüzes szerelmesek között. ’S mind' 
ezeknek te valál szerző oka átkozott czifra tök! 
Bár inkább fejem lágygyára estél vo lna ; úgy vagy 
én M ese-író  nem volnék most e’ világon, vagy 
fejem ostoba Lappon főre lapulván öszve, illy szép 
meséket nem írhattam volna; ’s mondjátok-meg 
barátim , nem nyert volna e ’ tán a’ világ v e le , a’ 
Haza, ’s tán — négy szem köztt legyen mondva — 
a* magyar Litteratura is?

Boldogtalanságom lánczának első szeme vala 
az , hogy az atyai háznál kiki úgy tekintett engem’, 
mint egy lidérczet, ’s mind Szüle, mind cseléd 
ezen nézőponthoz mérsékelte becsemet. A’ követ
kezés a’ lett, hogy eggyik méltatlanság rajtam a* 
másikát érte. Tanítóim az orrommal való antipa-
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thiából n e *  kedveltek; tanúlótársaim közzül pedig 
a’ vala legszerencsésebb, a’ ki orromhoz férhetett. 
Nyerges orrú vala gúny - nevezetem közttök. Az el
fojtott epe , 's számtalan boszszúnyelés már okkor 
vágyat gerjesztettek bennem , hozzáférhetni a’ más 
orrához, ’s visszaadni a’ Talio büntetését. — 
De majd Ifjúvá serdültem , ’s a’ szerelem epedésé- 
vel kerestem viszont - szeleimet mindenfelé, s egy 
kedves kis feleséget. M ents-meg Isteni könnyebb 
volt a’ tyúknak gyöngyöt találni a* szemetén, mint 
nekem aszszonyt. Az eggyik a* mint, megkértem, 
egyenesen az orrom alá kaczagolt; a’ másik kei 
esztendeig hordozott orromnál fogva ; ’s a’ harma
dikban máshoz mene fé r jhez : harmadik pedig eggy 
szegény lyánka, kit Szüléi erővel akartak hozzám 
adni, magát kétségbe - esésből a’ Dunába fojtotta. 
Isten tu d ja , mi nem lett volna még a’ lyányokból, 
ha a’ szerencsétlenségek eltávoztatása végett maga
mat örök nőtelenségre nem határoztam volna! Le
mondtam tehát az élet földi m ennyéről; s új pályá
ba vágtam. A’ Hazának használok , igy kiálték - fel 
nagy lelkiiséggel, ’s hivatalt indúltam keresni. De 
kaptam e ? Eggyik Maecenásomnak viselés felesége 
borzadva kerge te-k i szobájából. „Quem natura no
tavit!”  igy szollá a’ másik, ’s hátat fordított felém. 
A’ harmadik — bár vizisza voltam — borvirágnak 
nézte bibircsóimat. „II a vecu ,”  szollá a’ negyedik 
m aitreszéhez; „ista sunt reliquiae mercurialium cu
rarum ezt mondja a’ Sccrctariusanak. így hát szé
pen kimaradék orrom mia a’ hivatalokból is. Kerge
te t t ,  sut mint a’ Horátz Gondja a’ Lovas nyerge ká"
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pában , úgy ült a’ szerencsétlenség boldogtalan or* 
rom nyergében, akármibe fogtam. Majd Prókátoraim, 
ha pereltem, majd adósaim, ha kereskedtem raj
tok, hordoztak orromnál fogva.

Látván , hogy fii fa neki esett az orromnak , va
lamint a’ kas, mellyen a’ tolvaj méh erőt vett ,  ma
ga is régre  a' mellé áll. és segít ön mézét prédál- 
n i ; úgy én is nem akartam szegény orrom bosszon- 
tásában hátra maradni. Én magamat a’ törvényes 
pályára szántam: minthogy pedig másokon azt ta
pasztaltam , hogy a* sok ívnyi perek narcoticus rcfe~ 
rádáin, mellyeket az ember vagy nem é r t ,  vagy 
m eg -ú n  halgatni, a’ jóltévö álom a’ zöld asztalok 
körül hamar elhinti mákjait, hogy idővel ezen eset
ben is legyen figyelem - serkentőm , merő patriotis- 
musbol reászoktam — a' Tobákra. De bal sorsom itt 
sem szőne-m eg üldözni. Szegény orrom rossz né
vén vette a’ do lgo t , ’s a’ következés a’ l e t t , hogy 
egyre másra prüszszengetett; ez köz figyelmet vont 
reám *s boldogtalan o rro m ra , mellyel sokszor a’ 
föld alá kivántam. .».

Elhagytam tehát ezen dicséretes szokást is , ’s 
a' jutott az eszem be, bogy orromat operáltatni kel
lene , vagy tokot csináltatni n ék i ; de cggyikérc 
sem akadt Mesterember. Majd ismét más gondolat 
ütött. Megvallom a’ sok boszszúság arra a’ véle
ményre b i r t , hogy tán az orr nem is igen szüksé
ges része az emberi testnek: mert úgymond, nem 
több büdös dolog van e' e' világon, mint jó szagu, 
annál fogva az o rf  a’ szaglás ultal nem több rossz 
érzést nyújt e ’ nékünk, mint kellemetest? Továbbá,
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majd bevett állítás ez 5 Lucri bonus odor ex quali
bet re : nem lehetne c' tehát könzönségesen a’ jó és 
rossz szag bizonyos mértékének, a’nyereség nagyobb 
vagy kissebb mennyiségét elfogadni, a’ nélkül, hogy 
©’ részben az orrtól kérnénk tanútsot ? Végtére, nem 
járják e’ meg többnyire azok , a' kik valami dolog
ban csak orrok után indúlnak-el?  — Mind ezen 
gondolatok arra határoztak, hogy — Isten bocsásd 
bűnöm et! —  az o rrom at, mint szükségtelen sőt ve
szedelmes tagot, maga egész kiterjedésében ampu
táljam ; 's im e ’ végre már kezemben is vala beret- 
vám ; a’ mint az a' gondolat, hogy az orrvágás elei
től fogva mind a’ két nemnél gyalázat bélyegének 
tartatott —  mert kiben nincs meg a’ becsület' é r 
zése — a’ gyilkos fegyvert ismét letétette velem. 
Ám legyen hát kiálték elkeseredve, maradjon-meg 
o rro m , et valeat, quantum valere po test! De ha 
én meg nem gátolhatom azt, hogy a’ világ mind un- 
talan orromba ne ütközzék, ki tilthatja - meg nékem 
is a z t , hogy én is a’ világ* orrába ne ütközzem ?

Jaj de szegény legénynek a nagy világ’ orrá
hoz férhetni — ez ám a' szírt, e z a ’Iihodus! Sem
m i; kiálték ismét keménykedett elhatározással, a' 
mint a’ tag világban szét tekintettem , úgy vettem 
észre , hogy majd minden embernek van az orrán 
kissebb vagy nagyobb csucsorodasa, ha nem oily 
ocsmány (is, mit az enyim. Van szem örcs, szeplő, 
nota naturae, bor virág , et reliquiae mercurialium 
curarum; süt akadtam két nemeire az orroknak, 
mellyekhez képest az enyim még aestheticai orr:  
tudnillik azoke, a’ kik azt mindenbe belé ütik, és
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a’ kik azt másokénál fellyebb szeretik hordozni. — 
](a tehát azt nem teszem is ,  a' mit a' világ velem, 
hogy másokat orroknál fogva hurczoljak , ne legyen 
szabad észre vennem azt, hogy a’ más orra sem 
kristály tisztaságú ? ne legyen szabad — ha a’csip
kedés t , fricskázást elhagynám is ,  mellyre nehezen 
fogok mehetni — a’ jegyzett ormiaknak ezt kiálta
nom: amice, cape nasum! vagy leg alabb kéz szo- 
ritva lassan súgnom a' fülükbe : chare Collega! í 

lm’ ezt, mint í ró ,  's kivált mint M ese-író  — 
kinek a’ m eséit ,  a* ki érti sem veszi magára, — 
leginkább tehe tem , annyival inkább, hogy magános 
iró szobám oltalma alatt, ha a' Recensensekkel fri
gyet kötök, boldogtalan orromra nézve is ,  már 
egyszer megnyughatok. így lettem én kegyes Olva
só , M ese - í ró ,  így lettem nyúgodt orrú em b er , ki- 
vév en , hogy nem rég ólta módiba jővén a’ kurta lá
tás, az átkozott nyeregtől pápa szememet fel nem 
tehetem. így lett — minekutánna a’Maecenasokranéz' 
ve is meg sütötte a’ forró pép számat — a’ Lúd az én 
Maecenásom! ’s most már bízvást kiveheted^zsebed- 
böl ismét Morál - ré fede t , ’s ám kárhoztass, ha le
het. Én minden esetre ezt választom s teszem Mot
tóid Meséim eleibe — tán kár is ,  hogy csak ma
gyar , nec sápit eruditionem :

Mosolygnom a’ bajusz alól a’ kissebb hollókat, 
sőt kaczagnom a’ nagyobbakat, ha agyart nem fe
n e k , nem mutatok, ki tilthat - el i Itarc/olások , 
csekély sebek; halálos döfésekhez pedig sem epém 
sem fegyverem.



j / \ z  én Maeccnasom velem nem eggy falubeli, — 
ámbár nevel az én lakhelyem is libákat, — hanem 
a’ Tisza partja hantjain nevekedett. Nemzetsége fe
löl a’ Levéltárokból csak annyit tapogathattam ki, 
hogy első elei azon eggy pár liulak voltak, mellye- 
het Noé magával a’ Bárkába bevitt, és hogy 13 test
vérei voltak; ezer szerencse tehát, hógy reájok 
osztályra menendő jószág nem háram lóit! Ifjúsága 
pázsit,  zab, 's tengeri evésben tele - c l , sigyneve- 
kede számomra szárnyában azon to l l , melly nékem 
Meséimben a-’ halhatatlanságot megszerezte. Ezen 
toll a’ jobb szárnyúban a’ harmadik vala ; ámbár ha
zámban a' ki erkölcsöt kíván javitni, az elsőbbeket, 
mcllyek keményebb o rruak , már bízvást választ, 
hatja.

így jó Olvasó, ámbár az előadott Biograpbiákból 
mind a’ M ese - í ró t ,  mind Maecenását talpig kicsmér- 
hetted ; mindazáltal, fel mernek Meséimből, —  mel
lyel; közzül, ha szerzői hiúságom meg nem csal, 
mindeggyikre jó darab halhatatlanság radagt — szá
zat egy dióra tenni, hogy a’ köztiem ’s Maecenásom 
köztt fennálló szoros barátságnak okát — bár Oedi- 
pusi lélek lakjon benned — soha ki nem találnád. 
Nem hagylak soká kétségben; mert a' találgatás 
közben arra a’ gondolatra fakadhatnál, hogy tán ta- 
lentomunk , genienk ’s lelki erőnk egyformasága köt 
bennünket öszye. Ezen véleményed pedig hiúság«;-
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mon nem keveset csorbíthatna. Eggy szép Metapho- 
rában fejtem-meg tehát előtted nyájas szövetkezé
sünk’ titkát:

Valamint a’ Lúd minden clmenö állatra nyakat 
nyújtva sziszeg, de tőle eggyik sem f é l , sem szó
szegésére útjából ki nem té r :  úgy én is »' Mese- 
író híjában mesélek, moralizálok, csipkedek elő 
’s hátra, senki sem fél töleih , ’s nem is javítok, 
meg tudom senkit!

Fátumunk’ ’s bal sorsunk’ egyenlősége köt hát 
Alaecenásommal őszre jó Olvasóm ! Egyébaránt meg 
ne ütközz az o n , hogy az Ajánló - Levélben ötét 
N a g y  M á j ú n a k  nevezem. Mert az én Maecená- 
soni nem a* rendes Maeccnások közziíl való, kiknek 
a’ n a g y  l e l k ű  olly természeti epithetonjok, minta' 
koromnak a’ fekete. O szegény, ennek pedig ritkán 
van nagy le lk e ; 's egyébaránt is az én Ludam azon 
jól evő, de semmit nem dolgozó állatok közzül va
ló, a’ kiknél rend szerént a’ lélek testé és májjá szo
kott hízni.

Végtére csak arra kérlek jó Olvasóm, hogy 
jól talált árnyék képeinkét a' könyv elein szemléi
vel!, élragadtatva érdemeinktől így ne k iá l ts - le l :  

TAR NOBILE FRATRUM!



M E S É K.

A’ KERTÉSZ -GYERMEK.

M e n j  fiam, igy szóll fiához a’ beteg K ertész , 
szedj a’ kertben hasznos orvosi füveket számomra; 
balról a’ virágok közzé ültetgettem azokat. Elment 
a* tapasztalatlan gyermek, 's megcsalatva a’virágok’ 
ezernyi kellető színétől, tépdel ezekből Attya szá
mára , 's a’ hasznos füveket, mellyek közttök ho
mályban születtek, elmellözi. Italt készít sinlödö 
Attyanak, s halált nyújt néki benne.

I\omán-irók, a* Morált szer felett ne pólyáz- 
gassátok!

A’ VARJÚ ÉS FÜLEM ILE.

Hitvány Énekes! szollá megvetéssel a’ V arjú , 
a* csattogó fülemiléhez : Pohos dögevö, felel a z ,  
néked tetszeni nem vágytam soha! Dögöt nem je- 
lentget Énekem.

A' CZUKROS-MÍVES.

A' haldokló cznkrosmives ágya előtt egy asztal
ra tétette utolsó mestermivét, egy nagy süteményt, 
melly Belgrad’ Varat ábrázolta. Nem halok meg 
egészen, igy kiált-fel m egelégedtten, élni fogok, 
ez alkotmányban a’ maradék e lő t t ! Szegény ! hánya
dik inetamorphozison ment azólta keresztül mester* 
mive!

lrocskak! reményiem értetek?
B



A* KÖLTÖZŐ MADARAK.

A’költözö madarak az ősz hidegülésével viszsza- 
oszlásra seregiének. Hamar van még ! szollá egy 
párját vesztett gólya , ki a’ fészkelésbcn elmaradt, 
’s ezért utazni nem vala kedve, lám még tavaink, 
egyszer sem gémberedtek. O bizony ham ar! sopán- 
kodanak némclly beteges fecskék, kik nagy útra 
gyengéknek érzék magokat, lám a’ ré t ,  mplly hi- 
mes m é g , ’s inelly enyhe a’ levegő. A’ tél még 
meszsze van ! Folyt a’ vetélkedés. Minek azt vitat
nunk , igy szóllőak végre az okosabb D arvak , a' 
mellyet tudni eggyikünknek sem adatott, de a’mclly- 
nek érzését velünk születve hordozzuk?

Világ* bölcse ! Az Isten létele szivedben, nem 
fejedben vagyon.

A’ SZAMÁR.

A’ Szamár irigyelve szemlélte , mint vala Ura 
előtt egy Anglus paripa kedvességben. A! most 
értem é n , igy szollá, szokatlan vig szökéssel , mi 
hibázik nékem? Az átkozott nagy fülek, ’s az or- 
matlan legyező tesznek engem masok előtt utálatos
sá. Ballag azonnal ’s nyüzsög a’ Juhászon, hogy 
ocsmány füleit 's farkát vagdalja el. (.) jámbor! fe
lel e z ,  nem fül, nem fark a’ te árúlóid, hanem az, 
hogy szamár vagy !

Czifra köntös fityeg az Urficskán , szépen fü
tyül , dalol, tánczol: de a’ kalap tököt fedez.

KÖPERNIK ÉS AZ URACS.

Kopernik’Systemájának hetykén veié ellen egy 
Uracs: ha a’ föld forog, miért nem dönt elengemet, 
fordulásával ? Mert az Ur szer felett kis pont a' 
nap Systemájában, felel mosolyogva a1 Tudós.
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A’ KAKAS.

Ébredj Kakas Koma! hajnallik: így szóllitá 
meg a’ veréb a* fészer alatt szunnyadó Kakast. Tud
nám én az t,  felel e z ;  csak a’ hold’ világa hint 
fényt a’ felhők a ló l , jó barátom , még szunnyad
hatsz !

Magyarjaim! hányán dalolták már el a’ „Magyar 
hajnal hasad —  ot” ’s Istenem! még is be nehezen 
virrad !

A’ \  AK ÉS SIKET.

Egy siket, és esm erősse, a’ ki belső hályog 
miatt nem látott, a Játékszínbe mentek eggyütt, egy 
új hires Énekesnő hallására. Egek! be felséges 
hang! szollá a’ siket a' vakhoz. A’ hang a’ miilyen, 
felel ez ; de az Actio , Actio !

Melly sokan Ítélnek csak azért,  hogy eltitkol
hassák masok előtt valamihez nem értéseket!

A* LYÁNKA VIRÁGJAI.

Eltikkadtan a’ Nap nyári hevétől állának a* Iyán- 
kavirágjai. Szegények ! szollá ez szánakozva , melly 
durván bánik a’ Nap^Veletek , legalább néhányoto- 
kat megmentelek az elhalástól. Kiválasztja a’ szeb
b ek e t , 's beviszi szobájába. Gon<Jpsan ápolgatja 
őket i t ten , 's ójja legkissebb sugáréból is a' kegyet
len Napnak. De nem nyere jutalmat fáradozása. 
Ápolt virágjai hamar hádjadt betegszint öltözének 
magokra ’s elhalának ; mig a’ kinn hagyottak a' har
mattól ’s lanyha cssöktöl gyakran megfrissittetvén, 
kellemes eleven színekben diszeskedtek.

Nem csak az Jóltévönk , a’ ki szüntelen ád ; 
hanem jóltévönk az is ,  a’ ki hellyén tagad 's 
fényit,

B *
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A’ DENEVÉR.

Megunta tojásán ülni a’ 'Denevér : óh gyáva 
he ve rés! igy kiált f e l , érdemes e’ hitvány kölykö- 
kért így vesződni az unalommal í cs'esdeklc az Iste
neknek , mentenék fel ötét é ’ nemtelen kötejesség 
alól Megnyerd ezt a’ nyughatatlan , ’s azólta ele
vent szül. De irt»’ utálatba jőve minden állatok elötf 
anyai h idegségéért, ’s mindenektől inegVetvp fcsak 
éjjel repked, és barlangokba rejtezik.

Anyák! sükséges néha a’ Dajka is —  de az 
Anya m indég!

A’ FECSKE.

Vidám, nyári nap volt,  ’s a’ fecske víg cseve
géssel szaldóson a’ fentebb levegőben. Do nem 
sokára meszsziröl megdördült az ég ,  ’s a’ mint 
a’ ború kózelgetetl, mindég alább okibb szaldósa a’ 
fecske, míg végre majd a’ földet korholó. Kis léleit'! 
igy szollá hozzá a’ veréb , kit a’ komor idő illy alá- 
zásra és változásra birkát; a’ bölcs minden időben 
egyforma marad. Barátom! felel e z ,  ostoba az illy 
bölcs,

Magát az időhöz és környül-állásokhoz szabni 
tudn i, — a’ fő bölcsesség.

A* MÉHEK ÉS MEDVE.

Egy görbe fa odvábán honolt méh rajhoz nem 
férhetvén a' medve , kívántain szemlelte alulról szo r
galmát. Együgyük ! szoll végre az irigység belőle, 
hogy el nem unjátok ollyapró cseppekbc gyűjtöget
ni azt a’ kis mézeteket; nékem ugyan nem volna bé- 
ketürésem hozzá. Azért is nyalogatja ében Urasá- 
god télben a’ talpát addig, míg mi, kényünkre élünk 
nyári keresményeinkkel.

A’ ki nem munkál, ne is egyen az!

»»*««« 20 ****♦<•
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A’ MEDVE ÉS EVÉT.. i 1 ; f r o • . -

Kedvetlen komorsággal járdáit a’ medve az er
dőben , ’s meglátta egy fán vígan ugrosni az E vé
le;. Ob be Könnyű elméd van! így széli megvetés
sel hozzá, miért nem szoksz több komolysághoz, 
mindjárt többre néznének az állatok. A’ m eglehet, 
felel ez ,  de én ugyan olly bobé nem vagyok, hogy 
kis öröm eim et, mellyck legszebb boldogságomat te
szik , némelly gyávák gondolkozásainak , ’s külső 
fénynek áldozzam fel.

Boldogtalan vagy! ki abban vadászod az igaz 
boldogságot, hogy többnek láthassál mások előtt, mint 
a' mi vagy. y

AZ OKOS ELEFÁ N T.

Az állatok tanácsot ü ltek , 's mérgesen keltek ki 
az ember uralkodása ellen. Miért szenvednénk to
vább, mondanak , e’ jármot nyakunkon í nincsenek c’ 
velős csontjaink, mérges körmeink, kemény szar
vaink ’s számtalan fegyvereink ö ellene gyáva erőt
len állat ellen. Javalló zúgás támada a’ Gyűlésben ; 
de az okosabb Elefánt: csillapodjatok, úgymond, 
barátim : mindenünk több van, mint az embernek, 
de — eszünk nines annyi. Pedig a’ hol e v an , ott 
az Uraság.

Nevetem , midőn panaszt hallok , hogy N* Fö 
vagy Al -Ispány despotizál. Miért engedik Uraság- 
tok? Az" eszet korlátolni lehet erősebb észszelj de 
nem is csinér más fegyvert.

A* VAKJAK GYŰLÉSE.

A’ Varjak Gyűlést tartottak. No, mit végezte
tek ? kérde egy viszszatéröl a’ Szarka. Azt, hogy a’ 
jövő Gyűlésen fogunk végezni.

4
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A’ PÁSZTOR - GYERMEK.

A’ pásztorgyermek hoszszas erőlködései utait 
felmásza cgy tcrcpély körtvély fára. Nyújts kezet, 
segélj fel engem is, könyörge néki egy gyengébb 
pásztortársa, hiszen úgy sem győzöd magad a’ nagy 
fa’ termését leszedni. Az igaz, bogy a* gyümölcs 
itten kettőnknek is sok lenne , felel a’ gyermek a’ ( 
fa te tön; de ha felscgitnélek, majd azt vélnék több 
társaink, hogy én is olly könnyen másztam fel ide. 
Inkább mászsz a’ hogy tudsz , vagy Imllajtok számod- 
ra gyümölcsöt, a’ mi nélkül cl lehetek.

Melly sok Patronus lírainknak mutatok tükröt 
itten !

A’ PÓK ÉS DONGÓ.

Mit dongsz széllyel jó pohos, így szóllitá meg 
a’ szegletből egy Pok , a’ szövedéke mellett elme- 
nő Dongót, jobb volna bizony otthon ülnél. De bár 
te se veszleglenél fonalaid között jó labas! felel 
ez , azért vagy olly sovány, hogy helybe várod a' 
ritka prédát. Keresve többet kapnál.

„Örménynek, Zsidónak való a' kereskedés!’' 
De édes Magyarom ! a’ helyben vevő , gazdagságot 
visz el a’ háztól, 's szegénységet hagy benne.

A FAGYAL.

A’ Fagyai, kellemes virágjával sokáig kétsé
gessé tette a'* Rózsának az elsőséget. Ó bár csak 
gyümölcsöm is teremne, sopánkoda a’ hiú, 's tel
j e s e d é s t  nyere óhajtása. Azolta nehéz szagukká 
lettek virágjai, 's belölök hitvány fekete bogyók 
feselnek. Szegény barátnőm , szollá szanakozya hozzá 
a’ Rózsa, elég egynek egyben fényleni.

%
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AZ ÜRGE.*

Egy ürge felmásza nagy bajjal a’ határhányás
ra. Istenem! be nagy hegy! felkiált örvendő meg
elégedéssel, mint fogja bámulni a' világ, hogy en
nyire tudók mászni! Ürgének biz’ a’ sok ! monda 
egy közel bengézö Róka ; de azért még nem h eg y ! 
's könnyen szöktc által ürgéstül a’ hányást.

A’ SAS ÉS FÜLEMÜLE.

A’ Sas szánakozva néze fészkéből, mellyet egy 
felhőkig nyúltt cserfa tetejébe rakott, mint hajlong 
minden szellöcskóre, a’ kis fülemile fészke az ala- 
tson bokron , ’s a’ gondos Anya ckkoron mint re
meg. Ris Bohó ! így szóllitja meg, miért nem jöszsz 
fel szomszédságomba, itten bátorságban lehetnél. 
Azomban az énekes madárka egy iszonyú éjjeli vész 
után reggelre a’ fát forgácsokba ’s a Sast fészkes
tül öszvezúzva látja. O be jobb va la , igy szóll ek
k o r ,  az alacson bohron maradnom. Hajlong ugyan 
a’ bokor , hajlong; de a’ nagy szálfa törik !

AZ OBELISZR.

Egy Fejedelem, Országlása fényének emlé
kéül , egy temérdek Obeliszket vágyván em eln i, 
meszsze földről ritka szép ’s nagy Gránitot bozata. 
Öiz ve hívatta Országa minden faragóit, ’s a’ mun
kát ügyességekre bízta. Sokfelé mentek ezek között 
a’ vélemények az Oszlop formája, nagysága ’s jelei 
cránt. Riki tetszése szerint lásson a’ munkához 
volt a’ Végzés. Vésett a’ Rövön Cz éh beli és Ron- 
tá r ,  ’s ügyetlen vésések törölték el gyakran a’ 
mestermivet. Emeletien maradt az Obeliszk, 's fcl- 
feldnrabolva a’ szép Gránit.

Édes nyelve Hazámnak! félek, nehogy a’ Gra
nit dijjára juss! ,
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Á* KANDÚR.

Karmolttan jőve le a’ padlásról a’ macska. Hol 
jártál ? kérdi s/ánva tőle a’Gazdája. ,,A’ kedves fe
leségemmel mulatoztam felel nyájas simúlásokkal 
a’ Kandúr. ’S hol kaptad ezen szörnyű káromláso
kat? „Tőle a’ lclkemtöl, ’s örül a’ szivem forró 
szerelme ezen bizonyos jeleinek.”

A’ Gazda csudálkozott: mert m ég --  nötelen
volt!

AZ OROSZLÁN ÉS MEDVE.

Tegye fel a' Proclamatiót Titoknok U ram ! pa
rancsolja az Oroszlán a’ Medvének , háborúm lessz 
az Elefánttal. Kár ezzel fáradnunk Uram! felel e z ,  
ha győz Felséged , az egész Világ hinni fogja, 
hogy igazsága v o l t : ha veszt , senki sem fog ügyel
ni proelamatiójára. Az igazság Felséged’ körmei
ben , nem az én pennámban vagyon.

THESEUS ÉS ARIADNE.
« \  í % „I

Sok görög ifjú koczkára veié a’ szép Ariad- 
néért életét,  's elveszté azt. Thescuson vala a’ sor. 
Minek előtte a’ csalkcrtbe indulna ö ,  így szollá Ariad- 
néhez: én ugyan megszerzettem a’ Kert’ abroszát, 
mérő szereim , ’s cleségem a’ kétes úthoz készek ; 
de biztos szádból szeretném érteni a’ kert fekvését, 
leseit és jegyeit. Add élőmbe azokat, kedves! O 
szívem’ lfja, széli mosolyogva a’ bölcs leány, rakd 
le szereid a’ kertajtónál; im én a’ hasztalan leírások 
helyett e ’ gombolyag fonalat adom kezedbe, e ’ légyen 
a’ kétes útakon kalauzod. ’S im’ az Ifjú , mint Vő
legény férc viszsza a* csalkertböl Szahaditónéjuhoz !

Félre a’ gyáva bölcselkedésekkel! Élni tanítsa
tok a’ gyermeket Nevelők. A’ Világ csal - kertében 
a’ fonal , — élni tudni!



****** a5 ******

A* MAJOM.

A' majom hoszszas fogságából elinalt. Az atyafi 
majomsereg örvendve vette ölet h ö rü l , de mint el- 
hé múl a mindeggyik, a’ mint a’ megérkező idegen 
niakogás mellett emberi eltanultt mozdulatokat kez- 
de ejtegetni, ’s felei közzé se bogy sem szokhata, 
sem vegyülhető. Gyáva , szollá szánakozva az annya, 
te majomnak már nem érsz semmit, embernek pe
dig ostoba vagy.

Magyarom! elvész az eredeti character a’ sok 
követésben.

AZ OROSZLÁN.

Elég tágas c’ a’ kalitkád, vagy nagyobbat ké
szíttessek, széli a’ Menageur az Oroszlánhoz. Mind
egy ha kalitka, ’s erdő nem fér belé! telel szabad
ságszesszel az Állat-Király.

AZ ÁLLATOK* TÖ RV ÉN Y -SZÉK E.

Az ember panaszt teve a’ nyúl ellen , hogy 
sok kárt teszen a’ vetésében. Széket ölének az 
állatok, ’s törvényt tartanak a’ bcvádlott felett. Ezt 
szorosan kell vennünk Uraim , széli a* róka , ’s te
kintsük , hogy a’ hatalmas ember teszen panaszt, a’ 
kinek boszszújátél retteghetünk. Halált a’ nyúlnak ! 
ordítanak egyszerre mindnyájan , hóhéra legyen 
minden, a’ ki hozzá férhet.

A’ szegény Juh is adott-be egy folyamodást a’ 
Farkas e llen , folytatja a’ Réka, hogy fiát erőszak
kal elragadó. H m , a’ Juh! mondának vont hangon 
az előkelők; a’ való, hogy Farkas Atyánkfia is sok 
csínt teszen. Ereszszük voksra a’ dolgot. A’ Vég
zés ez vala: per follyon míg él a’ Farkas ellen, 
holttá után pedig a’ testét férgek emészszék meg!
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V  KUTYA.

Dühös méreggel ugatott a* kutya egv el menü 
Szekér után, 's a' kerekeket faldosta. Mit dühös- 
ködö l, így széli egy tehén hozzá, hiszen a’ kocsi 
nem árt neked semmit. Nem árt?  felel fog csikor
gatva az eb, de halad, én pedig maradok.

Az Irigység nem hagyja magát, nem hagy mást 
boldognak lenni.

A' STRUCZ.

A’ Strucz hiszüke a1 Menageur’ kalitkájából. 
Álmélkodva fogták körül Európa’ madarai, Afrika' 
ezen tetemes szárnyasát. Melly szép állal! mondá
nak mindnyájan ! He farkán a’ toll ugyan hoszszab- 
bacska lehetne! széli a’ Kócsag, és a’ laba fi
nomabb vékonyságú, monda a’ Gólya. Hanem a’ 
hoszszú nyak merő tartása valóba nagy méltóságot 
ád néki, szollá a’ D aru : és tollainak díszt , a’ fe
kete ’s fejér színek' szép vegyűlete , csergé a’Szar
ka. Kár hogy magosabban nem repül,  incgjegvzé 
a’ Sas, ’s nagyságához képest nem vitézebb, szollá 
az Olyv.

így szabja gyakran az Őnszeretet az Aestheti* 
cai regulákat!

A’ TÉGLAVETŐ.

Oh Istenem ! engedd még egy pár hétig tartani 
e’ szép száraz id ő t! sopánkoda egyhoszszas száraz
ság idején a’ téglavető. De az én Szamaram essüt 
kiáltott ma, barátom, megszóltál háta rnegett a’ 
földinives, ’s találd-ki , mellyitek szállott inkább 
köz haszonra ?

0  melly sokkal több az alatson haszonlesőnél 
a’ jószívű ostoba!
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A* HIÚZ ÉS RÓKA.

Re szeretném éles szemeidet így széli a’ Hiúz- 
{mjz a’ Róka. Egek mentsenek! felkiált amaz, for
télyod új fegyverrel szaporodnék ; inkább az Orosz
lánnak engedném azokat, bogy jobban szemébe te
kintene velek az illy ravasz Udvari embereknek.

A’ MAGYAR V EN D ÉG SZERETÉS.

Egy Franczia így irt Hazájába a ’ Magyar Ven- 
dégszeretésröl: A’ magyar Nemes kaput nem ta r t ,  
vagy azt örökösen záratlan hagyja, ne bogy a’ ven
déget eltiltani láttassék. E zt  úgy szokta nézni, mint 
csupa gyomrot, a’ mellyet sok válogatott étkeivel *s 
szíves kinálgatásaival minduntalan ostromol. Etel 
után engedelmet kér ,  hogy jól tartott ,  *s még szu
szoghatsz. Éjjelre csupa pebelybe fullaszt. Más nap’, 
hogy múlatni kentelenittess , vagy kerekedet véteti- 
k i , vagy cselédedet itatja-le.

A* Datuma ezen Levélnek egy kevéssé régi 
ugyan, de-hálá  az Egeknek, még nem egeszszen 
avult-el.

A’ NYÚL.

A* Nyúlat űzőbe vette e* Sas , de egy jóltévö 
cserje elvoná ostromjai elöl. Még lihege a ’ jámbor, 
a’ mint az agarak előtt ugrania kellc. Ekkor a’ kö* 
zel erdő leve szabaditója. Halálra készite szegény 
itten fekvést kipihenni magát, a’ mint a’ száguldó 
R opó , újra faradását feledni készteti. Hasztalan fut, 
kereng , bukik, nyomában vágynak untalan a’ cse
vegők. Végre szorultságában kéntelen aléltt cstlg- 
gedéssel rohanni a’ Róka lyukába. Isten hozo tt! 
kialt elibe a ’ házigazda, ’s az ügyefogyottat felfaló.

A’ kit függni rendeltek az Istenek, nem fúl az 
» vízbe !



A’ TANCZOLÓ MEDVE.

• LcszabaduU lánczárói a’ M edve, ’s feleihez 
szűke, Uike^ mind-untalan rabságaiban tanult! 1 
czával kivána mulattatni. Hagyd-el Koma, széli éj^P 
régi barátja hozzá, tánezod kénlclenségböl jó lebe
t e ,  de h id d -e l  talentomod nem ez!

A’ VADÁSZ ÉS GYÉK.

A’ vadász nyálat l e s e , 's láb hegyen simúla fek
vése felé. Rezzenve suhant-cl lyukába lábai elétt 
a' gyek. Kis bohó, mond a' Vadász neki, mit re t
tegsz tőlem, nem reád ezélzok én. De barátom,fe
lel bátor odvából a’ gyek, a’ ki les ,  csalni akar az, 
's ki hinne annak ?

A’ TOLVAJ.

A’ tolvaj éjjel egy Tudós szobájába bésuhana. 
Szűk lévén a’ tudósoknál a’ házi bútor , hirtelen egy 
parókánál egyéb nem akada kezébe. Felcsapó azt a* 
fe jé re ,  's kalapját rányomá M ent— ’s ím egy Dene
vér süvöltve szárnyalt feléje, 's vigyázatlanul a' pa
rókába akadván, foglya té té  magát. Itt vagy szép 
madár! mondá méreggel az ingyen kereső, mit bo- 
torkázol te éjjel, midőn minden becsületes állat 
nyugszik? De ha már járnod kell, miért nem hor
dasz lámpást magaddal, mint a’ fénylő bogár? Osz
tón , mi közöd neked a’ más jószágához, minek bán
tod te a’ más parókáját? A* Denevér menté magát 
szegény a’ hogy tudta, de jobban magánál fénnyé 
igazának. Mind hijáhan! De barátom! szóll a’ VaK 
la tó , roszszhan töröd te a’ fejed, 's méltó vagy a* 
halálra. Ezzel a’ szegényt földhöz üté: mert hatal
mában vala. ,

Égy e’ szép llencvolum ez Uraim? pedig nem 
szoptam az ujjombol,

****** 28 ******
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■A- BORJÜ.

A’ borjú boszszús bégietéS3el kére tölgyet An- 
a|ph Koros vagy-„már te- 1 a’ téjhezy szólla ez, ’s

cliuga Hát; szokj már»egyszer magad is rágni a’ ke
ményebb eledelt,  tan csaknem akarsz örökké bor- 
'jü lenni? .« ... •* ; ’

■ K 1
>; i) ■ A’ TÖK. * úr. dl*»?

! z i i w t  i i i . l  A 'ih é l  *•— bt*', ' » t i ' j t

Egy szára a* tök bokornak- a’ szomszéd fára 
felfutott, 's egy nagy tök róla megvetéssel telvin- 
tett-le földön maradt testvéreire. O Bátya, szol
lá ezek közzül az egygyik, ön, ter.hed utóbb: is visz- 
sza fog rántani közinkbe« ; .[

»VS») l> 11fI\-. , *'■'1(01
. A’ .H EB T’ VIRÁGJAI. ■ , b

, Szaggassatok virágokat, itt elég van ! szóll há
rom lyányaihoz az Anya, egy kies kerten keresztül 
mentében. Repeső .örömmel futkos azonnal az égy- 
gyik mindenfelé, ’s tetszését követve szaggatja kezeit 
tele. Kíváncsin tekintget ’s fut széllyel a’ másik, de 
azt vélvén , hogy megplözö testvére már bírja a’ szeb
beket , minduntalan a’ távolabb álló ’s díszesebbek
nek tetsző virágok tűnnek vizsga szemébt,*,/s azokat 
hasztalan kergetvén üres kezekkel ér ki a’ kertből. 
A’ harmadik lyánkft linnyás ízléssel gúnyolgatja a’ 
kert virágait, ’s csak idegen éghajlatúnkat kíván ps 
keres ,  ’s virág nélkül hagyja el a’ kertet.

O be kies kert ez! kialt Annyának elébe az el
ső, ’s bokrétáit mutogatja! Az ám! mondja sóhajt
va a’ második, csak még egyszer mehetnék viszsza’ 
belé , be szép csomót tudnék kötni a’ ledéren el- 
mellézött virágokból. Gyava kert biz e z !  szóll mé
reggel a’ harmadik, csak kívántat az em b e r re l ,  
azoniban semmit nem nyújt nemesebb ízlésére!

Így vagyunk mi kalandok az élet’ örömeivel!



A' TARKA KÖNTÖS.

A’ Szabó gyermeke gondosan felszedte az el
hullott posztó darabokat, O Atyám ! be szép e j  a ’ 
királyszin darab, hat még ez eleven zöld ! Mint 
habzik e’ setét kék*s fo l t , 's nézd mint játszik e' 
vegyes színű. De ezen fekete úgy c' leglisztesebb '/ 
Re szép ruha kerülne belölök egygyütt! A’ nyájas 
Atya tellyesité Ha vágyát — ’s így kerü le-k i a’ ne
vetséges — Harlekin ruha !

, f ’ v> iAVí* * ,«• KiJo * ;} * i «.'“<■ I
AZ IRTÓ. ‘

-}ó \ <* '(r-íLii o  v .J< ór ul-ir.t
Az érés* arany színével habzottak a’ hajlott bú

za kalászok; ’s csak itt ott közttök egy repcze. 
Nem szenvedem búzám köztt c' lomot, szüli a’ Gaz
da , ’s irtatni kezdi a’ Répczét. Re az irtó minden 
lépésével számos kalászokat tapodott-le , ’s kezével 
ér ti  szemekét pergetett-el. Ralgatag ! szóll egy 
elmenó Útas hozzá, nincs már az irtásnak helye ’s 
ideje, a’ Rostára bízd mar ezt n’ munkát.

Mennyit nem á r t , a’ helytelen Recensio!

A’ LEPKE.

A’ L ep k e , bádgyattan mint egy lábbadozó be
teg , lengett a’ tavasz első enyhe lehelletével a’ 
kertben fel ’s alá. Be gyenge vagy atyali! szollá a’ 
veréb hozzá, miért nem hagysz tel azzal a’ silány 
eledellel a’ virág harmattal? Rúza szemet egyél, 
majd erőre jöszsz. H úst,  húst, cscregé a’ Szarka, 
abban van az igazi tápiálat. En pedig a’ gyakor für
dést javaslom, monda tóra siettében a’ Récze. Ra- 
rá tim ! látom kivégeznétek jószivüségtekkel; felel 
a' Lepke nékik, majd csak a' T erm észe tre ’s az idő
re bízom én erősödésem et!

Doctor U rak , ezen két utóbbi a* fó patika!

+«*♦** 3o ******
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A’ FU TÓ  BAJNOKOK.

Két bajnok futásnak eredt az Olympiai hosz- 
*zú pálya - fövenyen. Gazdálkodva kímélte az cgy- 
g) ik e r e jé t , míg azt a’ másik a’ korán haladásra eről
te t te ,  ’s a’ mint ez lankada, a’ szerint nevelte amaz 
ijiarkodását. Az okos! Koszorút mutata ő a* pálya 
végiről a’ tapsoló Sokaságnak, midőn a’ koránfu
tó a’ félig meghaladt pályán már alélttan rogya- 
öszve. '

Ifjak ! nem kell sietni élni.

A’ KÉT TYÚK.

Két tyúk számos csirkéket vezetgető külön az 
Udvaron. Kéne! így széli nz egygyik a’ másikához 
egy Urat szolgálunk, egy Udvaron járunk. Tisztünk 
e g y , 's egy Apától testvérek nevcndékink, fogjunk- 
öszve , egygyesített erővel bízvást megvívunk a’Szar
kával, sőt a’ Héjával is. Miért is ne í felel a’másika’ 
vetélkedés irigységével, vijjon kiki a’maga erejével, 
én bizom magamhoz. Azomban a’ csirkék logytak az 
ellenség’ gyakor ostromjai által, ’saz irigy Anyák a' 
kölcsön véd helyett örvendtek egymás’ felváltott 
veszteségein. Nevekedett csirkéikkel is e 'viszszás 
vetélkedés, ’s míg a’ feinevelttek egymás közttezi- 
vakodtak, az elszórt búzamagokat többnyire a’ récze 
kapkodta - el.

A’ SZAMÁR ÉS CSIKÓ.

A’ Szamár egy Vízhúzó alkotmányt, rovott pa
dozatokon, egy helyben léptetve hajtott. A’ tüzes 
Csikó fülelve tekinteit*hé az ajtón. Te erre  nehezen 
volnál szer! így szóllítja-meg ötét a’ Füles gúnyolva. 
Az igaz , hogy Szamárnak való munka ! l)e  mellyitek 
is a' machina, ez a' kerekes alkotmány e’, vagy teBátya?

Koporsó a’ Géniének a* szoros korlatok!
N
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PROM ETHEUS.

Prometheus lelopó immár Agyagjaiba az égi tü
ze t,  ’* készen állottak remekjei. Uralkodjatok egy
máson, igyszéli hozzájok, te Férjli erőd’ , te Asz- 
szony szépséged hatalma állal „De majd ha az idd 
letörli szépségem,” sipegó az Aszszony, mi lesz 
belőlem Atyáin f /  Mas fegyvert is rendeltem én 
szamodra, felel biztatva Prometheus —  kényüket, 
és fortélyt.

Hatalmas fegyverek U raim !

AZ AH1.

Az Alii , nem jegyzi meg a’ História, hogy és 
mikor, megjelent egykor Európában. Melly külö
nös derék állat! így kialtának - fel csudálkozással az 
állatok. De mi hát az a’ derék benne , kérdc a’ Ró
ka: termete csekély , tekintete Ínséget tolmácsol, 
szava szánakozást indit, rest járása untat, —  én va
lóba gyávább állatot nálánál kézttünk nem esmé- 
rek. Igen, de — külföldi, kiáltanak egy hanggal 
mindnyáján.

'
A* MEDVE.

H allom , nagy mester vagy a’ mászásban, szol! 
az Oroszlán a' Medvéhez, nosza szökj fel eme 
fá ra ! Uram én csak az egyenesre tudok mászni , 
felel Maczkó, e ’ pedig a' mint látod görbe. Úgy én 
ügyességedért nem adnék egy legyet , mondó az 
Oroszlán, hiszen nagyobb részént görbe az erdő 
faja.

Sok tudós mindent tu d , csak azt n em , a* mit 
kellene tudni.

• n i



A’ VŐLEGÉNY ÉS MÁTKÁJA.

A' tüzes Vőlegény Menyaszszonyában egy men
nyet ringatván karjai között: O lyónka: így kiálta- 
fe l,  van e’ olly boldog halandó, mint én? Sőt van 
e ’ magokat a’ Halhatatlanokat miért irigyelnem, ha
nemha azért tenném ezt, hogy örökös lehetne bol
dogságunk! Ifjú! Felele szelíden feddö mosolygás
sal a' lyanka , a* melly tűz nagy lobbal ég ,  ritkán 
van parazsa!

JU PIT E R  ÉS AZ EMBER.

A’ hatalmas Jupiter jó kedvében kegyelmet ki- 
vám án osztogatni, beparancsolá minden állal’ pa
naszait trónja elébe. ’S im az emberé leginkább os
tromló irgalmát. Néked legtöbbet adtam, ’s még is 
legtöbbek panaszaid : szóll csudálkozással a’ fö Isten; 
mi lehel ennek az oka ? Ú ’ a’ szabad akarat, sirán- 
koza az em ber, ez kútfeje minden bajaimnak, ez 
buktat minden roszszba bele. V edd-e l  ó vedd - el 
e ’ kétélű fegyvert tőlem , melly szüntelen a’ viszsza- 
élés határvonásánál lebeg. Gyáva! szóll boszszú- 
sun Jup ite r ,  nem idéztelek most büntetésre ide , 
hanem hogy kegyemet érezzed , 's im ezért nem 
tcllyesitcm balgatag ki>ánságod. He hogy tükre 
legyen fesztelenségednek, im teremtek embert sza
bad akarat nélkül i s , ’s ha sorsa néked meg fog tet
szen i, cserélj vele. így leve — a’ majom; de az 
ember elhalgala a’ cserével. 4

AZ OROSZLÁN ÉS KIS EB

Egy kis eb nagy kedvébe esett az Oroszlán
nak. Játszva c so c g e t t  az körü lt te ; nyájasan vetet
te az Oroszlán is az eb derekára velős labat, 
őszye- zúzva rogyott ez szegény eszve!

****** 33 ******
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A’ GONDVISELÉS’ CSUDÁLATOS ÚTJA.

Egy Útas, a' másikát elakadt terhes kocsijával 
vesződve találta. Segits atyafi, igy szőllítá-meg ez 
csüggedt kérlelő hangon , reggeltől ólta hiába eről
ködöm c’ helyen. Bizony megáld az Isten. Ha tud
nám , szóll kétes mosolygással az Ctas , lámalkonyo- 
dik , 's a* setét közel ború nem csendes éjre m utat; 
falum még ineszsze v an , félek az elkéséstöl. Meg- 
hérlelöde mindazáltal ’s bajlakodó Társának segite 
kiemelni szekerét. De maga elkése, reá setétedett 
egy erdőben az é j ,  ’s ámbár lakásától már csak fél
órányira vala , az elérkezett zivatar, sűrű villámok 
's essö szakadtta egy öreg Biliknek odvába késztet
ték hálást keresni. Boszszús méreggel forgatá ekkor 
eszében a* másik Ctas’ „megáld Istenét!” 's átkozá 
a’ maga Lágyszívűségét. Tűnődése között enyhüle 
a’ zivatar ’s clszunnyadásából egy kellemes reggel
re  ébrede. Jókor eléré faluját ’s háza’ — füstölgő 
üszögjeit. Rémültten tekint széllyel, ’s borzadva 
látja, mint csapott a’ Villám ágya felett- le ,  ' mint 
zúzta volna, otthon háltában ötét széllyel. Majd há
za- építéséhez fo g , 's egy felfeszitett kő üregében 
reá  talál Ősei kincseire , mellyeket azoknak a’ régi 
zavaros idők ide rejteni javaslottak. Gazdag kamat- 
tál megtért kárát felejtve áldá ekkor azt a’ pillanta- 
to t ,  mellyben az ügyefogyotton segite , ’s bocsána
to t  könyörge a t tó l , kinek áldásában egykor gyárán 
kételkedni tuda.

CERBERUS.

Egy földi árnyék érkeztérc szokatlan nyájasságot 
matatott a’ dühös Cerberus. Fvark csóválva ugrosott 
fel reá ,  ’s játszó szökésekkel késérte Minoszeleibe. 
E z  csudálkozva szemlélte a’ ritka esetet. Ri vagy ? 
kérdi az Árnyékot, — Rencenseus, felel ez, ‘s meg- 
»züue Mínusz csudulkozni.
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HAYDN.

Haydn a’ mint mestermívét „a Teremtést”  elő
ször ad ta , a’ darab sokaknak nem tetszett. Mi ize* 
sebb hús — így szollá a' Virtuóz , a’ Fáczánnál ? 
még is két neme az embereknek nein ehe ti ,  a’ fo
gatlan , a' ki nem rághatja , ’s a’ roszsz gyomrú * 
ki nem emésztheti.

Vigasztalástokra e z , Hazám koszorús í r ó i , ti 
kevesek!

A’ GÓLYA ÉS GAZDÁJA.

A’ viszszatért Gólya így szóllítá-meg a' házte- . 
töröl Gazdáját: nem köszönettel tartozol e’ , gaz- 
dáoskám, nekünk, hogy újra viszszahoztuk nektek 
a’ tavaszt ? De barátom, felel e z , titeket hozott a’ 
tavasz viszsza!

Hízelkedik az emberi hiúságnak, a’ nagy tör
ténetekben magának részt tulajdoníthatni, vagy leg* 
alább mondhatni azt, hogy előre élláttuk azokat.

A’ BAGOLY.

Egy nevezetes napfogyatkozáskor, a’ szokatlan 
madarak búsan kullogtak háló - helyeikre. Istenem! 
hát már alkonyodik ! panasziák mindnyájan ! Biz éj 
leszsz ott megint, hál’ Istennek, huhogá örvendve a' 
Bagoly. Azomban elmúla a' nagy égi tünemény, 's 
gúnyosan kaczagtatott-ki a’ nagy fülü.

Be alacson lélek fért abba, a’ ki a’ köz ínség
ben nyereséget keres !

A’ TEHÉN.

Egy eznneres telién a’ maga szarvait’s derék ta
gos testét dicsérte a’gazda előtt. Azt a’mészáros nézze, 
felel e ’ szomorúan, én csak sovány tölgyeidet látom*
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A' KALMÁR.

Dühös háború pusztított a’ szárazon. Re sokkal 
szebb a’ tengeren ! felkiált a’ Kalmár, s a’ tengerre 
siet. Tengert felforgató Vész veszi itten elő hajó
ját : Ó itt is veszélyt ringatnak , szóll réraü lt ten , a’ 
habok tornyai! de egy közel sziget sejtése enyhíti 
’s reményre deríti kétségét. Kiköt, de mint nem 
borzad meg, hallván, hogy a’ sziget'lakosai ember- 
erők , 's közöttük épen döghalál dühöskö(hk. O Iá* 
tóm már, így szollal-fel ekkor, hogy a’ baj nem a' 
helyhez , hanem az élethez kö tte te t t!

ÁBEL ÉS AZ ANNYA.

Ábel az ártatlanság bizakodásával kezdé simo
gatni a’ Kígyót. Hagyd- el szülöttem, sikolt ijjedt 
gondossággal a’ Köz-Anya , ez foszta - meg paradi
csomunktól is! lm átokul hagyom maradékomnak, 
hogy a* csúszó mászó állattól borzadjon.

Méltó elfogadni Anyánk ezen átkai; mert ezen 
tapasztalása mindnyájunknak sokban van !

A* Go n d o l a t b a n  h a j ó s .

Egy hajó tulajdonossá először ereszkedő a’ ten
gerre. Kedvezett a' szél, ’s a’ m egeresztett vitorlák 
vígan lobogtak. Meg jobban haladnék, ez ötle eszé
be , ha a' terhes vasmacskaktol megszabadulnék , ‘s 
a’ járatlan kirakata ezeket a’ partra. De un hirte
len Vészre fordula az idő, Orkán rengett a* habo
k o n ,  ’s laptaként játszott a’ könnyű-szerű hajóval, 
incllyet, nem lévén azt mivel lekötni, egy kiálló 
szirt ormán üszvezúzott.

Meg ne vesd szerencsédben a’ barátot, hogy 
elhagyatva ne állj szerencsétlenségedben.

I
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A’ KAKAS.

Az elvénhedt Kakas sajnosán nyújtotta a’ Sas 
Trónja előtt panaszát, hogy számos iiai 's unokái 
aggott korára érte semmit sem akarnak tenni. Hat 
te tettél e’ érettek nevelésekben, vagy táplálások
ban valamit ? kérdé a’ Monárcha. Énnékem a’ Há
rememmel volt szüntelen dolgom, felel a’ Kakas, 
'» a’ hajnalt kelle vigyáznom. Tanúid meg hát Ba
rátom ön károdon , hogy csak a’ jótét szülhet hálá- 
datosságot.

HEH A ttLlT  ÉS DEMOCR1T.

Könnyes szemekkel sétált Athéné útszáin He- 
raclit; szemkÖztt jőve néki a’ nevető Democrit. Mi 
bajod ? kérdé az utóbbi kaczagva. Ugyan , hogy le
hetsz illy könnyolméjii felel a’Síró , minden szegle
tében látván hazádnak a’ romlottságot , ’s az azt kö
vető veszélyt. B arátom , szól! folyvást nevetve a* 
Hordó lakosa, vágass eret m agadon, 's megládd , 
azonnal jobbra fordul a’ Haza dolga. •

A’ UANCZOS MEDVE.

Maczkó ! te már sok muzsikán tánczoltál, szollj 
mellyik tetszik néked legjobban? igy szóllitá meg 
medvéjét az Olasz ! „Egygyikét sem hallhatom Uram 
a’ lánczom zörgésétő l!”  felel szegény.

A’ DRY A SZÓK.

^  A’ *Dryá szók panaszt tevének Jupiter Trónja 
előtt, hogy hegyeiket az emberek örök bányákkal 
lyukásztgatjak. F ia im ! felelt nékik az Istenek' 
Attya , kincset rejlni veszély ’s gond nélkül lehe
tetlen.
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A’ RHINOCEROS.

A’ hülve Rhinoceros meghallá a’ köztte ’s E le
fánt köztt való gyülölség meséjét, azolta nagyobbra 
nézé magát, 's széllycl diosekvék természeti ellen
kezésével. Azt elhiszem , monda a’ Róka, hogy te 
gyűlölöd az elefántot: mert sok irigyelhető tulajdon- 
ságival múl téged felyül; de hogy ö ellenséged 
legyen neked gyávának, abban nagyon kételkedem

A’ HÍV KUTYA.

A’ hiv kutya kevesló a’ maga henye szo lg á l t 
ját, a’ vigyázást, ’s látván, hogy gazdája gyapjat 
szed juhairól , ajanla a’ Maga lompos szőrét, hogy 
azt ruházatnak ii) írje -le. Jó szolga! felel vall ver 
régéivé a’ Juhász ,  szőröd csekély hasznú, a lom 
ban ha azt levenném rólad , te hideg őszre fázván, 
a ’ melegre búvnál, ’s nyájam önzetlen maradna.

Nem jó a’ sok szolgálatú szolga , és sokfele 
mesterember.

A DOHÁNY.

Az elhízott, házi Ur pipájából sűrű füst - gom 
bolyagot ercsztgetve ödöngött-lc kertjébe. Re hasz
nos plántának kell nékem lennem ! szüli büszkén 
a’ Dohány a’ közel ön,őzö Kertészhez; Nézd Urunk 
mint-hiza-el ! Gondolod ? köhéesclé a’ ki aszott Ker
tész , nézd azt is, mit tevéi belőlem ? A’ néked ba
rátom a’ fő használatod, ha keveset á r tasz!

A’ JEG EN Y ÉS SZÖ LÓ TU . * f*"

A’ sudár jegenye megvetéssel gunyolá a’ törpe 
szölötövct. Illy »/.ép egyenes magas növésed lenne; 
így szollá ennek. Az igaz, felele a* bor fája ; ugyan 
illcnéuck drága gj úmölcseim puszta tetődbe.



AZ EGEREK.

Az egerek tanyát üttöttck egy asztag alatt. Bá
torságban minden ellenségtől, gond nélkül lakoz
tak itt a’ gazdag búza szemekkel. Be a’ cséplés 
folytával fogyott az asztag , ’s az alsó kévékre ke
rülvén a’ sor, azon egér vala szeren tsés , a’ mel- 
lyik a’ csáp elől elillanthatott.

A’ jó kvártély nem Haza még , valamint a’ ha
szonért tanyázó sem Tlazaii ám !

G É L É É R T  * HEGYE.
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Bátya így szóllitá-meg egy közel Domb a' tisz
tős Gellert begyét, sok szép idő elsuhant már or
maid felett,  rególta szemléled innen a* Magyart, 
$zólj mit Ítélsz felőle? A* Magyar, felel a’ hegy, 
mindég vitéz volt, Fejedelmét ’s Hazáját szerető, csak 
hogy , mint a’ színjeim köztt fészkelő csókák és 
varjak, akkor zajog egymás közit legjobban, mikor 
zivatart érez..

AZ ANYA VAROSOK.

Két. nevezetes Városok B. és P. vetekedtek , 
mellyike Anya Városa az Országnak. Egy Slatisti- 
cus azt a’ külömbséget állapító - meg az Anyaváro
sok, és más Anyák között,  hogy ezek szoptatják 
gyermekeiket, az Anyavárosok pedig szopjak az O r
szágot ! 'S azólta mélyen halgat a’ per.

A’ KÖllTVÉLYFA.

t F.gy nemes gyümölcsű körtvélyfa megvetve te
kintő le a’ Galagonyára. Szegény hetyke! szóll ez 
nék i , nem latod e’ , hogy magad is Galagonyába vagy 
oltva, 's Galagonya - gyökerek táplálnak ?
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V  PRÜCSŐK ÉS VAKONDOK.

Az éhes Priiesők befúrta magát a’ gazdag tárú 
Vakondokhoz, Az egész világ hirdeti hallásod’ fi
nomságát, szólt hízelkedve hozzá, benned remény' 
lem Maecenásra találok. Engedd , hadd űzzem éne
kemmel unalmaidat. Elkezdő czirpelését, de a’ Va
kondok: hagyd-el Barátom! hagyd e l ,  széli fület 
dugva az Éneklőnek; épen mivel finom a’ hallásom, 
nesze fizetek azért,  hogy nekem ne cnokelj többé.

A’ illy Maecenas is szükséges !

A’ TEHÉN,

-Egy tehén , a’ katonának elveszett borjúbőr 
Iszákját édesdeden nyalogató. Be szép Anyai érzés 
szorult ezen állatba! ifiondá magában egy elmenó 
Aszszony, bizonyosan a’ borját véli szegény / ez 
[szákban. Felkültöm a’ jámbort édes csalatásából. 
Nem a’ borjad az , Szolga ! széli a’ tehénhez. Tu
dom Aszszonyom, felel e z ,  hanem egy kis Sétskáf 
érzek az Iszákhan, azt nyalogatom.

Be szárazon maradnának legszebb tetteink, ha 
a' haszonlesést le vonnánk belőlük.

A’ SZARKA.
•Be szépen játszanak tolláid a’ habokon, cser

gő ogy fáról a’ Szarka a* tóban úszkáló Hattyúnak. 
De a' fekete szín is szép fénnyel ragyog a’ nap’ su- 
gárain , súgá ismét a* felette ülő Hollónak. Hanem 
a’ setét zöld bársonya is szép habokat váltogat ám, 
kiált egy tollászkodó Kéczének. Be örvendek, hogy 
tolláim mindnyájotokéval atyafiatok! A’ sok színű 
vegyület legalkalmalosabb is ,  monda a* Holló, ala- 
eson csapodat' lelkeket takarni.



AZ IGAZSÁG* TEMPLOMA.

A l l e g ó r i a .

Az Igazság Templomának kulcsa még a’ Miner
va ide jókén el vésze. A* hajdani kor minden lakatos- 
sai próbálgatták crcjeket egy uj kulcs készítésén. 
Mesterséges tollak, lyukazatok, görbitések látszat
tak a* mestermi vekenj de velek nem nyílt az ajtó. 
Bárdot ide .  s’ fokosokat kiált végre a' pór sereg , 
eró kell oda , a' hová a’ mesterség nem hathat ? ’s 
he feszült, he szakadt volna a’ szent küszöb, ha 
azt Isteni kéz nem tartotta volna. Meg állj ! így 
kialt a’ gyülevész néphez egy felhő közepéből Mi
nerva , itt a* kulcs! ’s le ereszkedvén a’ templom 
éhén ajtajához, azt a’ bámuló mivészek láttára egy 
hitvány szeggel nyitja - ki. Nincs az igazság olly 
nagyon elzárva előtted ember! így szóll, mint vé
led , ’s épen azért nem találod azt, hogy igen mes
terségesen k eresed !

A’ SEREGÉLYEK ÉS DIÓFA.

V Seregélyek éhesen csovegtek egy Diófa 
again. Be hitvány gyümölcsöt termesz barátom ! 
szóll egy szemtelenebb közttök; a’ külső haja ke
serű, a’ belső kemény, kinek volna kedve a’ béli
hez törekedni? A’ Gazdámnak, felel a* fa, a’ kit il
let gyümölcsöm, ’s tudja azt használni: hanem az 
igaz, hogy a’ nyalánk madár nem igen férhet hozzá,

A’ V ERÉB-G Y Ű LÉS,

Ugyan mit végeztetek olly sokat? szóll a’ Ve
rébhez a’ Fecske : hallotam nagyon csiripeltelek a’ 
Bodzfán tartott Gyűlöltekben! Hát nem tndod, 
hogy a’ inelly Tanát »házban sok a’ lárma, kevés a
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AZ ÖKÖR ÉS HATTYÚ.

A’ békeszökott Ökör kényént legelt a’ víz szé
len. Régen vigyázom , kedvtelve , így szóll a’ Hattyú 
hozzá, csendes erkölcsöd’ , kevés beszédű vagy, 
mint é n ,  ’s szűröd színe toliamhoz sokat vé t ;  no
sza legyünk barátok! Jó Hattyú! /elel szelíden a’ 
L ege lő ,  mit érne mind kettőnknek barátságunk? 
M ás néked lakod , eledeled , és nem ed; te ú szo l , 
én lépdelek ; te szabadon repülsz , én jármot vo
nok. Ö a’ barátsághoz több kell ,  mint szín 's né- 
melly apróbb tulajdonságok’ egygyezései!

A’ SZAJKÓ ÉS FÜLEM ILE.

A’ Szajkó megtanulta követni a’ kútágas nyi- 
szorgását. Azonnal muzsikai próbát hirdete, ’s nem 
hallott Újjal fcnnyen biztatá Publicumát. A’ mada
rak nem tudták , mit Ítéljenek a’ szokatlan hangról; 
de a’ Fülemile mosolygott: fület sért ugyan, így 
szollá, de még is szép muzsika lehet biz az — 
szomjasnak.

A’ KOS.

Kolompot hordoza egy Kos, ’s kevély vala e ’ 
megtiszteltetésre. A' falun végig jártában vettc- 
észre, hogy a’ torony harangja megkondúlására 
csoportosan gyűlt a’ nép a’ templomba. Megállj! 
ezt gondola magában, ezt a’ csudát te is megtehe
ted. Ezzel a’ templom eleibe állván tellyes erejé
ből rázza nyakát, ’s kongatja kolompját. Nem moz
dul senki, ’s kaczag a’ többi. Mi lehet ennek az 
oka? kérdi csudáivá a’ balgatag. Az barátom! felel 
botot emelve a' Juhász , hogy a’ kolomp nem ha
rang ; de a’ Kos sem harangozó á m !
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AZ ÖZVEGY GALAMB.

A' párját Tesztéit Galamb keservesen nyűgeié 
cselve sira hímje után. Mit sírsz í így szóll eg) 
barátnéja hozzá, hiszen nem vagy te érzékenykedő 
gerlitze, ’s van több hím is e’ világon! Denémelly 
hiniecskék azt alhták, felel biztos súgással a’ Síró, 
hogy a’ könnyes szem nékem igen jól áll.

A* VADÁSZ ÉS v a r j ú .

A’ Vadász boszszonl1 odva szemléié, egy Var
jú mint repdes félő és gondos vigyázassál előle fél
re. Már látom, így szollá kifakadva, hogy minél 
becstelenebb valaki élte mások előtt,  annál becse
sebb az ön maga előtt.

A’ HATTYÚ ÉS GÓLYA.

Melly gyalázat úszni nem tudnod! néked ki a’ 
vizekből szeded élelmedet; így szóllitá - meg a’ Hat
tyú a’ to szélen lábaló Gólyát. Nincs úszásra szük
ségem , felel e z ,  a' vízben csak addig múlatok, mi 
élelmemet kikurdászom. Jól mondod, kuruttyolj 
a’ tó közepéből egy béka! mi is lenne belőlünk, 
ha úszásod a’ mélyebbre is követhetné futásunkat

Sok Nemzet él emlőiden Magyar Haza! jle 
nyelvedet kevés é r t i , ’s ezen tán örülhetsz is a* 
békával.

VINKELMANN.

Yinkelmann elragadtatva csudába a’ Clemens' 
Múzeumában a’ Torszót. Mit tudsz bámulni egv fej 
nélkül való derékon ? kérdi tőle gúnnyal egy erteilen 
idegen Nagy Úr. Barátom ! felel a’ azépmivész, vé
gig tekintve a* tudakozón: hány fejetlen derekat bá
mul a’ Világ, a’ melly annyit mint e z ,  nem ér.

U 
3<J
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AZ ISTENI IGAZGATÁS.

A l l e  g o  r i a .

Egy Vándor Musulmann tikká difin lépdele Afri
ka , sivatagjain. Égető hőség perselte felülről, az sü
tötte a’ tüzes homokról lábait, 's nem sokára áléit- 
tan rogya egy fa alatt öszve. Mi szükség lehet az 
illy hőségre? így zúgolódik Ínségében , re j tsd -e l  
ó rejtsd el napodat, nagy Allah! bár soha se lás
sam azt. ’S im a’ nap egyszerre e lboru l, sürü fel
legek gyűlnek öszve , a’ közel essó szele fullasztja 
a’ mejjet, 's nem sokára a’ zápor megeredt. Ö r
vendve remeg hálát Alláhnak a’ Vándor, 's meg
frissül a’ híves essörc. De a’ zápor mindég jobban 
jobban szakad , ált’ áznak a’ védő falevelei ’s omla
ni engedik a’ vizet a’ Vándor ruháira. Nincs helv, 
hová rejtse magát, facsarhatókka aznak ezek. E l
tűnt a’ nap, elmúlt a’ hőség, mellynél köntösét szá
n tha tna ; foly\ást tart az essó hideg szele , ’s az 
áltnedvesedett Musulmannra reszkető didergést fú- 
vall. Napok, Hetek folynak e l , nincs csak remény 
is k ijel öléséhez a’ bús időnek: szél ’s essö válto
gatják az Athmosphaerán egymást. Ó én balgatag! 
így kiált béke-vesztve a’ Vándor, a’ napot átkozám 
vala eléld» meg, ’s most mint jótétért kell könyö
rögnöm feltűnéséért. Engedd napodat látnom könyö
rülő Allah! ’s mentsd meg, inig vándorlók utamat 
az ocsmány essötöl. Meghalgattattott most is ;  elszé- 
ledtek a’ fellegek, szivárvány hasada keresztül az 
ég boltján, ’s a’ nap, mint egy szeretett Királyné 
az .ellenség fogságából, óhajtott dcrüléssel lepe ki 
reá. llalá néked nagy Allah! kiált földre borulva a’ 
Musulmann , megszaritgatá köntösét, odébb ballaga, 
’s néhány napok múlva Lybia homokjára éré. Itten 
megszomjaza a’ hőségben, és lihegő ajkai kerese 
forrást mindenfelé. 11 ijaban ! száraz sivany homok, 
fed te , a’ merre a’ szem belá to tt , a’ környéket. Ke-



leng jobbra, balra, visgál rongyai aggatott falsat, 
vagy nyáj nyomait, mint jeleit a’ közel forrásnak. 
Hasztalan! fa sincs sem erre, a* nyomok pedig nem 
is látszatának a’ horpokon. Immár tüzesedni kezd 
nyelve , pókhálózni szemei, ’s egy satnya törpés bo
kornál öszvedül. Nyújts bocsánatot irgalmas Allah 
ostobaságomnak , így nyögdel a’ boldogtalan ; meg
átkoztam az essö t, hozd , ó hozd azt ismét hév szom- 
jam eloltására viszsza. De most nem lát semmi jelt 
az irgalomra , ’s kínos tusakodásában álom ereszkedik 
lankadtt pilláira. És imé egy égi jelenés csillogó fe
jérbe burkozva , hold a’ bal, nap a’ jobb ' oldalán , 
leszárnyal a’ szunnyadóhoz; jobbja botjával megil
leti homlokát, ’s az illetésre erössen mintegy férj- 
fiú szökik-fel ájulttából Vándorunk. Az égi látáson 
szemeit csudálkozásra meresztvén: ki vagy te?  kér- 
dijfojtott hangon. A* nagy Allah Küldöttje, felel a’ 
tündér komolyan, ’s büntető reszketés szállá a’ Mu- 
sulmannra; Allahé, a’ kinek béketürését már há
romszor vittad méltatlan zúgolódásaiddal. Ó irgal- 
masabb, mint sem balgatagságodat büntesse, ’s im 
még egyszer megadja az essöt, inellyet megátkoz
tál vala. Tanuld meg példádból halandó! hogy a' 
Természet’ rendje , és emberek’ sorsa olly bölcs, 
hatalmas és irgalmas kezek között vagyon, hogy ha 
ti azokat, mint mi É g iek , szemlélhetnétek, csupa 
háládatossággá olvadnátok által. De ha ti gyarló vé
ges elmétekkel az őrölt Végzés lánezfüzetén egy 
két szemen, mellyek milliard más szemeket kütnek- 
öszve el nem tudtok m enni, ne véljétek mindjárt 
az t,  hogy a’ lánez megszakadt, 's tán nincsen is, a' 
ki annak vég pereezét tartsa.

****** 45 ******
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V CSEREBOGÁR ÉS MÉHEK.

Mit faltok fáradtok, mintha őrükké élnétek, 
illy szókkal állítá -meg a’ cserebogár a' fürge méh
kas munkáját. Örökké nem élünk: de a’ jövő telet 
megérhetjük , mellytöl te nem tartasz : feleiének 
ezek. Mindnyájan hasztalan nem donghatjuk-el éle* 
tünket.

. A’ VELENCZE1 B ÉR -H A JÓ S.

Egy Gondolier különös ügyességgel hordozott 
egy idegent Veleneze csatornain. Nem állanái Kor
mányosnak hajómra, így szol az idegen hozzá, bá
mulva mesterségét, te látom derekasint érted a’ 
hajózást. Igen Uram, eme meg szokott csatornákon, 
mellyeken túl életemben se to ltam ; de sík tenger
re ereszkedni sem nem m ernék , sem tudnék.

A' RÓKA ÉS GYÉR.

Az éhes róka nyakon kapta a* suhanó gyé’kot,
, Meg kell halnod álnok kígyó, ezt mondja néki. Mintha 

nem tudnád ravasz, hogy csak a’ formain a’ kígyóéi 
pedig hányszor nem szokott e' csalni. Lám te is 
nem a’ hív kutyához hasonlítasz e’ hitetlen l

AZ É L T E S  JEGENYE.

A’ Gazda egy sudár éltes jegenyének té té  fej
széjét. Rímeld vénségem ’s tetsző term etem , nyögő 
az. Miért tenném ezt felel a’ Vágó, nyújtottál e' 
nékem valaha gyümölcsöt, vagy pihentettél e’ ár
nyékodban a’ nyár hevében engem tulajdonosod? 
Yénségc csak annak tiszteletet,  a’ ki éltét mások
nak használva töltő - el.
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AZ OROSZLÁN ÉS SZAMÁR.

A7 Aesóp Szamara a’ mint az Oroszlánnal va
dásza , ’s ordításával a’ szokatlan vadakat megzavar
ta ,  így szóllitá meg hatalmas bajtársát: hát erőmnek 
nem akarod e' hasznát venni Uram í Te csak rúgni 
tudsz Koma, felel inosolygva az Oroszlán, e’ pe
dig csak gyáva védelemre való.

A’ LÉGY ÉS PÓll.

Egy Légy a’ Clemens’ Múzeumában Apollóra 
szált. Nem tőlem függ e’ hire ezen imádott remek 
mivnek í így szóll a’ Pókhoz: nincs e’hatalmamban 
azt hémocskolni? Van felel a’ P ó k ,  de mig szen
nyeid lemosatnának, gyakran fog a’ tisztelő szépmi- 
vész azon méltó panaszra fakadni, liogy e’ mester- 
darab a’ szemtelen Légytől jobban nem óvatik.

Illy szenny a’ rágalmazásé az igaz érdemen,

A’ CSIKÓ ÉS ANNYA.

A’ szabadon legelő Csikó délczeg paripát látott 
Arany • szerszámban maga mellett elmenni. Be bol
dog állat! így sóhajt, bár csak nagy lennék inár, 
*s illy szerszámot nyerhetnék egykor! Fiam, szoll 
hozzá az Annya, tanuld meg a z t , hogy a’ rabsag 
arannya mindenkor szomorún csillog.

RAFAEL.

Egy pohos Kereskedő megálla Rafáel festése 
fe le t t , 's czirkálgatá annak hibáit. Minek a’ sok re
dő a’ palástokon, így szollá Criticusi tonnái, a, 
szűk köntös nem jobban tetszette volna e ’ ki a 
Contourokat. Az oka az ,  felel a’ mivész, kit az 
éretlen gáncs boszszontott, hogy mi nem réf szám
ra last ünk
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PAINE.

Paine, nyomtató legény korában, a'betűszedés-* 
ben számos hibákat ejlett. L ódu lj , így széli a’ tu
lajdonos hozzá, látom semmi sem leszsz belőled« 
Jól mondod, felel ön - érzésével a' húrbólintott, 
bajos csak kézzel dolgozni annak, a' kinek fejében 
az ereje.

Szűk körhö? 'szűk ész való. A’ nagy elme a’ 
kis hivatallal épen úgy van, mint a’ nagy állat a’ 
6zük kalitkával.

A’ SZÚNYOG.

A’ Szúnyog egy estve éles dongással kerengett 
ágyam felett. Félsz most csípésemtől jó Gazda, — 
így szollá fennyen hozzám, orczámnak .csapván, 
Csípésedtől ugyan nem , gyáva., felelék, de kedvet
len éneked valóban alkalmatlan.

A’ KOMONDOR ÉS ÖL-EB*

A’ juhász Komondor csendesen ballagott a’ nyáj 
után. Pajzán csevegéssel támadta-meg ötét az Ura-* 
súgnak, mclly a' nyájat jött megtekinteni, kis öl-e
be. Be Sovány vagy atyaü, így gúnyolja, bizony 
csak a’ bőröd csontod. Az oka a z , felel hidegen a’ 
n y á j -ö r ,  hogy a’ mái világban gyakran jobb kenyér 
a1 tányérnyalóság, a’ hív szolgálatnál.

AZ ÖKÖR ÉS CSIKÓ,

Mit nyámmogsz i széli a’ kérődző ökörhöz a’ 
tüzes csikó; így soha se laksz jól : nézd, így egyé l; 
's mohon harapta a’ füvet, Keveset inkább ifjoncz 
barátom, felel a’ szelíd járatos, de jól emésztve.

Hazáin Írói, keveset kell írni, Tudósai, keve
set olvasni, de jól emésztve.

■
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ALCIBIAD ÉS BARÁTJA,

Sokrates itala után végsőt vonagla. Alcibiad 
csuklások köztt borúit hidegedő barátjára: 6 t e ,  
kinél nagyobbat még a’ föld nem szült, így jajgat 
keservében , mit véthettél az Isteneknek, hogy egész 
élted szenvedés legyen > Ne légy igazságtalan Alci
biad , így feddé egy közel álló barátja, kimúlt ba
rátunk nem éré e’ számosán örömöket is. Jutalma
zó önérzés, köztisztelet, barátság ’s más örömek 
nem jóltévöleg vegyitgették e’ élte gyötrelmeit. Hi
deg tekintettel néz merőn Alcibiad a’ vigasztalóra : 
idd meg e’ nehány csepp megmaradt maszlagot, 
így szó ll, nyújtván az elholt Bölcs poharát neki,  
Szakácsaim gazdag tort főznek , majd megenyhit- 
heted szád’ keserűségét. Gondolni leh e t , hogy el 
nem fogadtatott a’ méreg kehely.

ZeHrként lengnek-el legszebb örömeink; '« 
szélvészek módjára pusztítóak bánátink.

A* PACSIRTA ÉS FÜ LEM ILE.

Szerelmes vagyok beléd 's énekedbé, fogadj 
barátnédnak, így szollitja - meg a’ pacsirta a’ dalló 
fülemilét. Nem bízom hűségedhez, felel ez , te tél
re pipis leszel, nem tarthatok c ’ attól, hogy a’ 
melly barátságot pacsirta korodban esküszöl, mint 
pipis elárulnád.

A’ kétszínűség sírja a’ barátságnak.

A' KAN ÉS E L EFÁ N T.

Agyarad jeles ’s mérkőzhet az enyimmcl, így 
szóll ostoba gőggel a’ kan az Elefánthoz , de nagy 
qrrodat ugyan nem fogadnám a' világ mákjáért ma
gaménak. Bizony földet túrni egy kevéssé nagyocs
ka is volna, felel mosolvgva, az Elefánt.

D
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PORTICI LAKOSA.

Egy utas megszóllitPorticiben egy lakost, hogy 
mersz barátom Herkulanum’ düledéki felett lakni, 
nem re ttegsz , hogy Várostok minden órán öszve- 
rogy. Uram, hogy fellyebb ne kezdjem, Nagy Apám 
itt ö regede-m eg , Apámat én tettem a’ Város teme
tőjébe , ’s reményiem nékem unokám fogja egykor 
Porticiben befogni szememet.

A’ Világ históriája ritka történetei által tudo
mányt ugyan nyújt, de ritkán tanúságot.

A’ VERÉB ÉS GÓLYA.

Igaz e’ a z ,  a’ mit felőletek a’ madarak tartanak, 
hogy ti gólyák tiszta nős életűek vagytok? kérdé a’ 
Veréb a’ fészkét mivelő Gólyát. Reményiem ezen 
jó nevet meg is érdemeljük, felel a’ helepes madár, 
's tisztaságunknak a’ hív véren kivúl fó oka az, hogy 
öszszel tavaszszal nagy útakat teszünk, nyáron és 
télen külön ég hajlatok alatt nagy munkával fész
kelünk , költünk, '» niég nagyobbal szerczgetjük 
magunk’ 's kisdedeink’éle lm ét, és így az örök mun
kától , gondtól és bajtol gyáva gondolatokra , ’s 
henye hujálkodásokra mint ti verebek , nem 
érünk.

Munkás foglalatosságot adjatok Nevelők növen
déketeknek j jámbor férjek ! házi gond és szorgalom 
legyenek szép Nőitek tisztaságának őrei.

A’ MAUSOLAEUM.

Egy Égyptomi Király szörnyű Mausolaeumot 
rakata tetemeinek, 's büszkélkedve a’ nag) alkot
mányban, kérdé meghitt barátját, ha nem fogna e’ 
örökké élni benne? A’ kövek soká cl tártnak, ielel 
e z , de másokkal rakatni magúnak halhatatlanságot 
majd lehetetlen dolog.



5 1 »**♦<■*
AZ EGÉR ÉS PRÜCSÖK.

Mit ezirpelsz olly vigadva , szóll a’ tarló végi
ben az E gér a* Priicsökhöz, vége felé jár a* n y á r ; 
nem jut e’ eszedbe , hogy minden órán rád köszönt 
a* szomorú té l?  Jó hogy eszembe juttatod, felel a’ 
czirpelö , úgy duplán kell vigadnom, hogy Jki ne 
kopjak az időből.

Gyáva kétségek , félelem a1 jövendőktől, ’s ha
lál rettegése bolygassák e' kedvemet, ’s ne hagyja
nak kedvtelve élnem örömeimmel? Nem: haszná- 
latlan nem hagylak besuhanni az örök semmiségbe 
t iteket; kétszeresen használlak kedves órá im : mert 
a’ kétes jövendő vagy ád valaha titeket nékem visz- 
sza , vagy soha sem.

A’ MACSKA ÉS GAZDÁJA.

Mit simulsz, mit törlészkedei hozzám, szóll a* 
Gazda hizelkedö Macskájához, talán nem tudom , 
hogy ezt a’ darabka pecsenyét érzed nálam, ’s azt 
véled , hogy szeretetnek veszem esapodarságod? 
Nem édes Gazdám! felel biztosan a’ K andúr: de 
ha egereid nem volnának , te is tartanai e’ engem ?

Magáért szerettetni kába kívánság! Kölcsönös 
haszonlesés a’ Világ öszvekötö lancza.

A’ KARUK.

A’ Kakuk kurholtatván a* több madaraktól, hogy 
tojásait idegen fészekben hagyogatja - e l , igy felelt: 
jól tudom én , hogy mindég fognak olly egyugyíi 
jószivúek találkozni, a' kik magzatimról nálam is 
külömben gondoskodnak.

Be bátran tart számot gyakran a’ restség és 
gonoszság a* mások gyengeségére ’s jószivú egyö- 
győségére!
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A’ HANGYÁK.

A’ gazdag hangyáknak, kik egy Ur kertében 
honoltak, elcségért könyörög az ehes PriicsöK: jut
tassatok, úgymond , höségtekből a’ szépmivésznek 
is , a' ki gondjaitokat mesterségével feledésbe rin
gatja , ’s unalmaitokat enyhitgeti. Adának a’ könyör- 
gőnek. Majd a’ Borz tipegvén elő, nyújtsatok nékem 
is gyámoltalannak, így széli; Iáin éu ügyetlen kö
vérségemtől a’ munkára alkalmatlanná hízván , sem
mit sem gyüjthettem élelmemre. Megszának őtet a’ 
jámborok, ’s adának néki. Nyajasan simul utánna az 
E gér  elő: Tudjátok e’ barátim mit? igy szóllitja- 
meg a’ kís társasagot, az Urunk, a kinek épen szo
bája falában áll lyukam , el végezte halálotokat, én ki 
halgatám , hogy holnap forróztatni akarja fészkete
ket:  de ha gazdag tárháztok’ kincséből nékem is, 
a’ ki most megszorulva vagyok, juttattok, szószól- 
lótok leszek az Ürnal, a’ kinél nem keveset érek , 
’s becsületemre fogadom , hogy megtartom zsoinbé- 
kotokat. Szegények az ígért pártfogásért mit nem 
adtak volna néki oda ? A’ Patkány megkunéllé őket 
kéréseivel, hanem lopa. Csínjait észrevevén gyűj
temények’ fogyásából a’ kárvallottak, a’ bátor Hör- 
csököt hivak segítségül, a' ki vitézül elverte ugyan 
ti’ tolvajt, de az ügyefogyott hangyáknak majd min* 
den eleségeket hadi zsákmányul vitte - el. Akkor 
ezek ; Istenem ! igy sóhajtunk búslakodva , be bajos 
a’ dolgos rendnek az olly társaságban élni, melly- 
bcn sok a’ heverő !

A’ LÉGY ÉS SZÚNYOG.

Énekes vagy e’ te vagy Poéta ? kérde a’ Légy 
a’ Szúnyogot. Mit kérded? felel em ez, nem árulja 
e ’ el soványságom eléggé Poélaságoinal, midőn az 
énekesek gazdagon iizetletnek ?

!



A’ REMETE-MEDVE.
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A’ medve nem állhatvan tovább a’ megveszte
getett erkölcsöt az Oroszlán udvarában, remetévé 
l e v e , ’s vadon erdőbe rejteze ; a’ honnan mérges 
g 'myokát lövellő a’ megromlott világra viszsza. 
Azomban a’ ravasz csak hamar mézet lopinta a méh- 
t ö l , gyümölcsöt a’ süldisznótól, majd a’ kancza csi
lláját vágta le , ’s rettenetesek lettek a' környékben 
pusztításai. Barátom ! így íeddi - meg végre az Orosz
lán , a* ki elunta az ellene adott panaszokat hallgat
n i , mig másokat jobbitgatnál, előbb magadat job
bítsd-meg.

‘ A* TIGRIS ÉS OROSZLÁN.

A’ vérengző T ig r is , a’ maga gazdag osztályá
b ó l , mindég a* szomszéd Oroszlán osztályába hord
ta ki prédáját megemészteni. Miért teszed ez t?  
kérdi az állat- Király , jobb ízűn esik e ’ neked Osz
tályomban a* falatozás, mint saját földeden? Nem, 
de ott már érzik eléggé hatalmamat, hadd tanulják 
azt esmérni prédáim gazdagságából itt is.

Nem így bánnak e’ sok Nagy Uraink Magyar 
Országi jövedelmeikkel ?

A’ BIKA ÉS KIS EB. ,

Bika kényén kérütrágva heverészctt a’ fű
ben, Egy kis eb mérges csevegéssel támadta-meg 
ötét. Gyáva , így s/óll éhez , nem látod , hogy 
Urad a* hatalmas ember, mclly gondosan meszsze 
kikerüli fektém et, az tanúságod lehetne a r r a , hogy 
engem boszszontni veszhetem . De most jól lakva 
kedvein van bölcsei!.edni, ’s szóval arra tanitlak: 
hogy az idétlen méreg, vagy gyengeségünk’ palas« 
tolása, vagy inár jelensége annak.
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A’ BODZAFA ÉS IBOLYA.

Molly csekély a’ te szagod , ipry széli - le a’ Bod
zafa a' maga aljában virító Ibolyához. De kedves, 
felel ez , ’s nem jobb e’ kis kórben szagoskodni, 
mint veled nagyban biidösitni.

Jámbor Szántóvetö! melly sokkal több vagy te 
kis körödben, mint sok a’ki nagv polczokon bitan
gol ja Fejedelme ’s hazája bizodalmát.

A’ SZELINDEK ÉS MOPSZLI.

A’ Szelindek a1 legszebb Mopszlit vitta szerel
mével , melly valaha Dáma ölében kényeskedott. 
Nem hajlott a’ hegyes semmit szerelmes esdeklései- 
ve. Mi lehet az oka megvettetésemnek ? kérdi ma
gában , ’5 mindenütt kereső okár szerencsétlenségé
n e k , csak ön magában keresni tiltó hiúsága. Azom- 
ban meg látja mint siirög egy fa száraz agán párja 
körül a* turbékoló ger licze , ’s ezt mimclni kíván
ván: turhékftlok én is így széli ,  tán szivét kedve
semnek irgalomra birom , próbálja ’s movgás jőve ki 
fogai közzül, mellytól ijjedten nyargala - el Dámá
ja tőle.

Pedant Szerelm es; kellemessé ugyan a’ Szép 
Nemnél a’ jó mód tészen: de ha ez nem tulajdo
nod, ne erőltesd. Olly tárgyát keress inkább magad
nak , ki természeted’ hibáit kiméllö irgalommal vegye.

A’ SZABK V Ä8 GALAMB.

A’ Szarka sokáig boszszontotta gúnyaival a* ház 
fedélen a’ Galambot, mellsőket az hideg nem-ügye* 
lessel tiirc. Gyáva boz /g /ú -tü rö , széli végre béke
vesztve a’ Szarka, már látom igaz, mellyet eddig 
nem hittem, hogy epéd sincs. Mit is érnék vele, 
felel a’ szclid galamb, ha n’ természet erőt nem 
adott hozzá, leg fellyobb mérgesen csevegnék!

!
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A’ VERÉB.

A’ Veréb az ereszen ugráltában hízelkedő csi- 
ripclésscl dicsekvék a’ Gazdának , bogy ő jobb ba
rátja néki, mint fecskéji és gólyája, mellyek tőle 
télre idegen tájakra költöznek. Én maradok , így 
széli mint hív barát. Bár velek mennél te is hitvány, 
felel a’ gazda , hűséged nékem te h e r ; mert csak 
szemtelenséged tart körüliem, hogy pusztíts.

Szomorú a’ hirtelen b a rá t ; de az unalmas tá
nyér-nyaló  is nem kis teher.

BACCHUS ÉS VÉN US.

Bacchus egykori mámorában üszve beszéli a' 
hiú Vénussal, hogy mivel a’ Poéták többnyire bort 
's szerelmet énekelnek, ezentúl velek mind a’ ket
ten magok kezére verseltessenek, a’ nélkül, hogy 
az akaratos Apolló kegyére kelljen lesuiek. Nem pó
tolhatja e’ ki nékik Hegyalja nectárja Aganippét, ’s 
Szépeid a’ Grácziák’ kegyét, így szóll a’ Szcrelem- 
Istenaszszonyának. Ám legyen , igy szóll mosolyg- 
va a' lant Istene, hallván az öszveértést; de meg 
boszszúloin a’ bitangolást. Versellek Poétáink , zeng
tek a’ húrok bortól és szerelemtől: de im Apolló 
szűkebb lévén mint valaha malasztjaival, mindég 
vizizühb leve a’ bor dala, 's lüzctlenebb a’ szere
lem éneke.

Ekkor vala az ,  hogy Vénus unalmában meg
tilt« hattyúinak az éneklest: mert körüliem , úgy
mond, minden szerelmet lélckz, 's ti is majd sze
relmet dalolnátok, podig eluntam a’Poéták örök sze
relmes iinnyogásaikat hallgatni. De hogy egészen 
meg ne foszszalak tulajdonotoktól, énekeljetek ha
lálotok óráján, mikor kissebb gondolok is nagyobb 
lesz a’ szerelmességncl.
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PIZARRÓ ÉS L \ S  CASAS.

F.gy rettenetes égi háború idején , halál rette
gése , sáppadás, 's félelem izzadási ültek az undok 
Pizarró homlokán. Mi leitengem , kérdi fojtott han
gon a’ kegyes Las Casast, hol vette e* gyáva féle
lem magát nálam, a’ ki ágyúk ellenében kaezagni 
szoktam a’ halált? Oka ennek Uram az, fe le l ,  a* 
fedhetetlenség bátorságával a’ nemes lelkű, hogy 
benned még nagyobb a’ háború mint körülötted.

Nemes önérzés , be édes jutalom vagy a’ félszeg- 
ség ’s gonoszság minden diadalmai között is ;  mar- 
dosó Lélekism éret, be rettenetes bíró vagy a’ Vi
lág minden dicsőségei ’s fényes zajjai között is.

A’ GALAMB.

Egy galamb a* kenderes szélében szemelgctö 
társainak a’ maga hó - fejérségü tolláival dicsekvék, 
mellyekkcl az egész csoport közzül meszszünnen 
kitündöklött. Még folyának kérkedései, a’ midőn az 
éhes ölyv rajok csapa , ’s a’ hiút mint leg bizonyo
sabb czélt külön szakítja. Híjában kereng a’ legmcs- 
terségesbb foidúlatokkal az ügye fogyott, nem veszt 
fényt a’ tolvaj madár, a1 szemet biztosan vezető fe
jér lebegéseken; elfogja ’s mejjesztéséhez fog. O 
én balgatag! igy nyög utoljára, most látom már-, 
melly sokkal jobb elvegyülni a’ sokaság köztt, mint 
igen kitetszeni köztié !

• A’ RÓKA ÉS OROSZLÁN.

A’ Róka igy széli az O roszlánhoz: Ut am , én 
sokat forgok apró marháért az emberek körü l,’s túr 
dóm , hogy téged becsülnek , miért nem mégy közik- 
be ? Itt Ür vagyok, felel nemes büszkeséggel a’vad
király, ott Urat kellene csmérnem. Szép elsőnek 
lenni a’ vadon erdőben is.
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VÉNUS ES SATURN.

A’ szerelem bájos lstenaszszonya ledéren ját- 
sza az agg Satura szakállárai 's enyelgve kérdé 
az ősz Isten-Atyát: bogy lehete valaha eléggé ke
ményszívű fel-falni gyermekeit. De én egyszers
mind arany kort derítettem Nemem fe le t t , felel fed- 
döleg Satura , te pedig Leányom úgy emészted - el 
gyermekeidet, hogy nemedet naponként közelebb 
allyasítod a’ vas korhoz. Megütközve hallá ezt Ve
nus , de bizony csak az ónál maradt mind eddig** 
minden.

A' BÖLCSESSÉG ÚTJA AZ E L E T  BEN.

A l l e g o r i a .

Egy varázs Imán haldokló ágyához inti négy 
iiait. Induljatok, így széli gvenge hergéssel hoz- 
zajok, holtom után Belet fe lé ,  ’s menjetek mind 
addig, míg nem Zita kies völgyében egy dombocs
ka lejtés óldalában a’ Bölcsesség’ Templomához ér
tek ; itt van számotokra letéve a’ Bölcsek’ Röve. 
Bielégité boldogság fekszik annak bírásában; te
gyétek azt tulajdonotokká. Barátim ’s Atyámbai köztt 
fog vinni ó latok, kik szívesen fogadnak, ha bétér- 
t e k ; 's két fényes csillag lesz kalauztok az egymást 
metsző ösvényeken. Atyai áldásom mellé e ’ tanátsot 
adom az útra: hogy menni mohon ne siessetek, de 
nap se múljon úgy cl tőletek , hogy ne haladjatok. 
Ezt monda, 's kibergé lelkét.

Más nap’ útnak ered a’ négy fiú. Az első hosz* 
sVas készületeket tészen ; boszszú s bizonytalan 
határú az ú t ,  úgymond, bő eleség , köntös és sátor 
az ég viszontagsági e llen , kellenek hozzá; inkább 
maradjon , mint szoruljak. Majd mint nevetem szű
külő testvéreimet, kik most gúnyolnak a’ bőség ölé
ben, ezt mondván, még többet pakol már is sül-
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lyos iszákjába. A’ második kaczagá az igen gondost, 
nem jut c’ eszedbe így szó ll , bogy szives atyafiak 
köztt útazándunk, illy útra elég a’ víg kedv;  ’s 
könnyelmüleg ragadja cytheráját kezébe. A’ harma
dik alacson gondoskodásnak véve minden készüle
te t ,  egy pár könyvet tett úti társul zsebébe ; egye
bet vinni vagy felejtett, vagy felejteni igyekezett, 
mint hitvány lomot ’s akadályait tiszta elmélkedé
seinek. A’ negyedik fegyvert övedeze oltalomul 
derekához; nem terhelő lomot kötöze iszakjá- 

f ban hátára, ’s vidor reménnyel foga vándor botját 
jobbjába.

Indulnak, mennek, de csak hamar maradozni 
kezd lenyomó terhe allat az első, ’s elveszti nem 
sokára haladó testvérjeit szeme elöl. De tán elfogja 
hányni terhéböl a’ felesleget? koránt sem , az atya- 
iiaknál, kiknek az utasokhoz telhetetlen vala szí
vességek, még többel neveié lomját, melly külöm- 
ben is keveset fogya, a’ megszükiilés félelme miatt. 
Ennek terhe, gondja , és a’ sóvárgás fele úton elbe- 
tegesiték vándorunkat; napok, hetek, hónapok tel
te k -e l  míg haladhata. A’ másodiknak örök menyeg
ző vala utazása. T á n c z , muzsika, víg robaj zajgott, 
a’ merre fordult; szilaj vigság 's lármás mulatságok 
követték mindenütt; de útja czélját fajtalan Sziré
nek ’s mámoros barátok feledtették vele. Majd szá
mára rendelt vigság, majd tikkadtság ettől, késlel
tették indulását; szívesen marasztatott , szívesen 
maradt a’ könyelméjii. A* harmadik már az első ke- 
resztútnál megütköző a’ kalauz két csillagocskába: 
c’ kétes fény után folytassak én útat így szóll, ’s sze
rencsémet. bizonytalanságnak áldozzam - fel ? hát ha 

.e' csillagok csalfa lidérczek , ’s posványba vezetnek? 
így tűnődik , ’s bölcselkedö barátival is közli kétsé
g e i t , ’s ezekkel eggyütt elbölcsclkedi a’ kalauz iker
csillagtól a’ jámbor szándékot és jóakaratot. Bizto
sabb Vezérül veszi tehát a’ Compaszt, és az égi 
tnndöklöbh csillagokat; ’s ezeknek képzelt vezérlő-



sek után bujdoklik ide ’s tova a’ puszták sivatagjain, 
a ’ rengeteg erdők vadonjain. Posványok, tavak szé
dítő mélységű szakadékok , mászhatatlan szirtok zár
ják-el előtte az útat, 's megfordulni késztetik. Éh
ség, szomjúság’ ínségei, szaggató tövisek ’s ólálko
dó vadak sullyositjak ’s rémitik tévelygéseit. Mesz- 
sze , ah ! meszsze marad , az óhajtott út czélja !

A* negyedik vándor vidám dalolással halad elő
re. Betér szívesen köszöntve attyaliaihoz , 's Attya’ 
barátaihoz, kedvtelve múlat nálok , de nem feledi 
ú t j á t , ’s naponként halad többet vagy kevesebbet. 
Mentében jobbra balra hajolgat, kínálkozó rózsákat 
szagga t , 's  könnyen felejti szagok balsamai között 
a’ tövisek hitvány karczolásaikat; a’ kétes útakon hí
ven ’s kétkedés nélkül követi vezér két csillagát; 
’s im Zita kies völgye a’ Bölcsesség Templomával, 
nyílt küszöbökkel állt előtte ! Bémegyen ’s oltárán 
találja számára a’ Bölcsesség kövét. Vele megelé
gedést. és szelíd boldogságot ejt birtokába.

Sok csavargások és tévelygések u tán , sokára 
fáradt unalommal é r - e l  a’ Bölcselkcdö. A’ reményit 
kő helyett ez írást olvassa az Oltár fo le t t : H a l a n 
d ó !  a’ j ó z a n  é s z  é s  l c l k i e s m c r e t  c’ k é t  
b i z t o s  k a l a ú z  m e g v e t é s e  m i n d e n k o r  t á 
v o l  t a s z í t  a’ b o l d o g s á g t ó l !

Még későbben é rkeze-m eg  a’ megrakott utazó. 
Lihegve vett* le mázsás iszákját, ’s az óhajtott czél 
felé siete. De szamára ez vala az Oltár felibe í rv a : 
A’ K i n c s ,  a’ v a g y o n  s u l l y o s a n  n y o m n a k ,  
n ö 11  ö k ú j  k i n c s  - s z ó m  j a t  n ö v e s z t ,  ’s 
r a j t o k  H a l a n d ó !  h o l  v á s á r 1 o d - m e g a z t  
a ’ b o l d o g s á g o t ,  m e l l y t ö l  m e s z s z e  e j t e 
n e k ! /

A’ fesl^ttség tikkadásával sáppadtan mint kísér
t e t , bé -esett, szemekkel mint csontváz , kínosan 
vanszorga utoljára elő a’ dözs- barát. Lankadt resz
kető lábakkal lép bé a’ szent küszöbön; de megüt
közve bökken viszsza, e ’ szókat olvasván a' kő láb*
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Ián : H a l a n d ó !  a’ k i  é l n i  s i e t ,  r i t k á n  é l  
b o l d o g u l .  A’ ki  e l z a j o g j a  é l e t é t ,  r i t k á n  
é r  ö r ö m e t :  m e r t  c s a k  a z  az  i g a z  ö r ö m ,  
m e l l y e t  e l ő b b  v a g y  k é s ő b b  m e g b á n á s  
n e m  k ö v e t .

A’ TIGRIS ÉS EV ÉT.

A' Tigris nyakon csipc egy Evétet. Ti kissebb 
állatok tudom imádjátok az O rosz lán t, kit én halá
losan gyűlölök , szóllj most gyáva, mellyikünk a* 
vitézebb? így szollá dühösen foglyához. Urain, mi 
kissebbek kevéssé esmerünk titeket, felel reszket
ve a’ nyomorult, 's elnyomásunkban a’ vitézség nem 
is te tszen e-k i;  hanem annyit tudok, hogy az Orosz
lán nagy lelkű : mert minket hitvány állatokat soha 
se bánt, s’ tudom ezt a’ kérdést se tette volna olly 
környülmények köztt élőmbe , mellyre körmeitől 
bátran nem fogtam volna felelhetni. Megütközve 
bocsájtá szabadon a’ Tigris elmés rabját, e ’ pedig 
szokott könnyűségével szökvén egy szomszéd magas 
fára : Ostoba ! így kiált gúnyosan a’ Tigrisnek visz- 
s za , egyszeri nemes te t t ,  kivált ha arra hiú gőg és 
clöljT késztet, korántsem mutat még nagy lélekre.

A’ MACSKA ÉS RÓKA.

A’ Macska mindenfelé dicsekvék, hogy leg kö
zelibb a’ beteges oroszlán látogatásán lévén , ez 
ötét attyaliának elfogadta légyen. ’S nem vala hoz- 

• zád valamelly kérése 't kérdé a’ ravasz róka. l)e 
igen is, felele a’ kandúr, egy patkány, melly bar
langjába vette m agá t , gyakran háborgatja o’ sze
gény beteg’ nyugodalmát; arra kért,  flogy ölném- 
<*l, ’s mentném meg alkalmatlanságától. Mindjárt 
gondoltam, felel az álnok, a’ Nagy Urak’ leeresz
kedése ritkán lehet gyanú né lkü l , ’s többnyire azt 
mutatja, hogy reánk szorultak.
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A RISTOTELES ÉS NAGY SÁNDOR.

Aristoteles egy temérdek kidöntött fát mutata 
az Alexandriai kertben Nagy Sándornak : nézd 
eme vastag élő gyökerek tartottuk a’ földben e’ fát 
a* v é sz , szél és zivatar ellen ; ezen apró gyökér’ 
szálacskák életet adtak n ék i , mellyet a’ levelek a’ 
levegőből szitt nedvekkel segéltek; a' kedvező idő
járás v irágot, majd gyümölcsöt aggatott reá : *s im 
— most egy fejsze a’ százados iát ledönté. ’S ki 
meré ezt tenni, kérdi öszvevont szemöldökkel a’ hó
dol látó. Én akarók egy tükröt tenni elődbe Király. 
Nézd a’ vastag gyökerek a’ f  ejedelem ’s Ország 
Nagyjai, a’ gyökér-szálacskák a’ földmives, levelek 
a’ kereskedés és kézi mesterségek, kedvező időjá
rás a’ bölcs kormány, a’ virág szelid békesség, ’s 
gyümölcs a’ lakosok boldogsága; sejteti e ’ mi a’ 
döntő fejsze ? a’ gyászos háború ez Király, mellyet 
te csak kényből pusztítva hordozol, ’s hány szép fa 
gyökerére vetél már? Most a1 Scythákra indúlsz, 
maradj kérlek itt Városodban, ’s magad meggyőzé
sével mutasd - meg, hogy több, mint nyert csaták, 
teszen naggyá. Érdekeltetve hökkent-meg , de meg 
is tovább mene a’ hiú, a' hajthatatlan.

A’ FÖSVÉNY BÚZAVERMEI.

A’ fösvény, búza-vermei között,  vakondok tú
rást vesz észre a’ tá jon , a’ hová kincseit rejtette 
volt, ’s a’ friss földhányás láttára elalél, nem vél
vén egyebet , hanem hogy pénzétől alattomosan 
meglősztatott. Ásáshoz fog, ’s épségben leli kin
cseit, de búza vermeihez számos lyukasztások ve
zettek. barátom, így széli akkor mosolygva egy 
meghitt barátja a’ sovargónak, csak a’ kétlábú okos 
állatok között találtatnak olly esztelenek, a’ kik ha
szontalan ásványt az élet’ szükséges eszközein ’* 
örömein felyűl becsülnek.
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A’ PARIPA.

Egy pajzán ifjoncz büszke paripára ü lt ,  ’s el
bizakodva zaklatta azt sarkantyújával maga alatt. Mi 
leszsz belőle i A' tüzes állat elszilajodva kezd szö- 
kellni: ’s mérgesen vágja ülőjét a’ földre. Járha
tatlan a’ lovad igy széli az éretlen ifjú boszszús és 
roncsolt tagokkal az Attyához , javaslom adj túl mi
nél elébb ra j ta , vagy koplalással törekedj szelídí
teni. Egyikét sem teszem biz én Ham, felel mo- 
solygva a’ bölcs Atya , hanem inkább néked adom e’ 
példádból azt a’ tanúságot: hogy a’ mindég résen 
álló sarkantyú makacsitni szokott.

A' g y e r m e k  é s  m a c s k a .

A’ gazda gyermeke a’ macskával ingerkede, 
sajtfalatot nyújtván n ék i , ’s azt ismét pajzánon el
rántván kapásai elöl. Elsompolyoda az egérvadász, 
majd ismét lopva simúla az ingerkedő m ellé ,  ’s mi
dőn az új falatot vinné szájához, olly ügyesen kap 
utánna, hogy a’ gyermek véresre kartzolt keze elejt
vén a’ sajtot, azt mohon felkaphata ’s odébb szalad
ható vele. Ládd Ham, igy szól! az Atya a' síró inas
hoz , sokszor tsalatás, csalni oktat.

A’ GÓLYA ÉS RÉCZE.

A’ gólya tartva repkede egy ifjonc/, vadász e- 
lőtt. Mitől félsz jámbor, biztatja a' récze a’ nádas
ból , húsod nem jó ,  tollad nem használható: te ülj 
veszteg, inkább engem illetnek a* puskás* lesei. 
Nem barátom, felel a* gondos madár, a* vadász, 
a* mint látom fiatal , eszébe jöhetne fegyverét pró
bálni rajtam, l l id d -e l  nékem, pajzánság, félszeg- 
ség ellen, nem véd a’ leg békésebb indúlat is.
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AZ EGÉR ÉS PATKÁNY.

En nem tudom, mit érzek magamban, ha macs
kát látok, mond a' kis egér a' patkánynak, a' baju
szát nem szenvedhetem e’ , a’ szaga undorít e ’ , 
vagy valami természeti ellenkezés van közttünkjde 
én akkor ö rü lök ; ha nem látom. Félelem biz a z , 
jo Koma, felel mosolygva amaz, nem egyébb.

AZ AÉSTHETICA.

A’ hó fejérségét felyülmúlja szép keb led! ’s 
képed’ pírja a’ hajnalé t: igy énekli Europa Költője 
a’ maga Szépjét. Raj arczod a’ fekete Ébént halad
ja ,  igy dali az Afrikai, ’s a’ leg setétebb éjt meg
szégyeníti. O mint ingerlnck sárga barnás bőröd 
kecsei, sóhajt a’ Persiai szerelmes. Magainon kivül 
ragad tündér képed verhenyege, melly a’ friss vert 
rezet homályba borítja, így vijja az Amerikai csa- 
podár a’ maga kedvesét.

Határozz itten jó Aesthetieus, mellyiknek van 
már igazsága ?

A’ SZARVASKOGÁR ÉS TEKNÖSBÉKA.

A’ Szarvasbogár bámulva szemlélt egy pár vias
kodó bikát, s kivált bátor és nyomos döféseiket, 
mellyeket egymáson te t tek , csudálta. Most tudom 
már én a’ titkot, így kiált-fe l a’ kába, döfni nem 
pedig mint eddig tettem csípni kell a" szarvai, ha 
rettenetesek akarunk lenni. Próba gyanánt azonnal 
egy közel maszó Teknős - békának rohan, 's mérge
sen dőli teknöjének szarvait. De im’ a’ gyenge nyak
ból tőbe töredeztek - ki a’ szarvak, ’s a’ békába sem 
tevének semmi kart. Mellyre a’ Béka, harátom, így 
szóll: erős döféshez erős nyak kell.
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A’ RÓKA ÉS AZ EBEK.

A’ Róka sokáig csalogatva hurczolta kerengő
seivel a’ kopókat, végre kifáradván: megadom ma
gam barátim, így széli,  megállván lihegve a’ kutyák 
e lő t t ; de elébb egy okos s zó t ! A’ húsomnak sem 
az Uralok, sem ti hasznát nem Veszitek. A' bőröm 
így nyáron nem sokat é r ,  's az is az Uratoké nem 
tiétek lenne. Bocsássatok hát engem szabadon, bi
zony megszolgálom, 's elsőben is egy derék őzecs- 
ke fekvésere vezetlek. Könnyű munkátok leszsz ve
le : mert csak tegnap vajúdván - k i , még gyenge. 
Okos vagy ravasz, de a’ hív ebet, jobban kellene 
esmerned 5 hasznunk, mellyre nem tekintünk, meg 
engedné , de hűségünk tiltja szabadságod, az okos
ság pedig arra i n t , hogy a’ ravasznak ne hidjünk. 
Szét tépetctt a* róka.

A* KÜLÖNÖS VETÉLKEDÉS,

A* Szú rágása recsegett a’ mestergerendában. 
Szegény állat, megszóltál a’ Moly a’ mente préme- 
zctböl, ugyan mit tudsz a’ kemény fan olly jó ízűt 
rágni? Ti meg azon a’ sovány szőrön, széli a’ T o r 
ma-féreg egy szegletből. Bizony a' te keserű kosz
todon sincs mit kapni, mondá a’ Kukac* a’ sajt te
tejébe szökvén ki. De veled sem kívánnék ám lakni 
abban a’ zsír - penészben , így a* Pók a’ fal-szege- 
Iétből, légy-hús az igazi e led e l! Igen , ha kábák vol
nánk fonadékaid felé száldosni, mondá a’ Légy, ’s 
egy csésze mézre szállá a’ szekrényen. Ez a’ di
cső eledel, így kiált kedv-felve a’ szürcsölö. Iste
nem! így sóhajt ekkor a' lesekedett házi gazda: 
hát csak nálunk embereknél lakozik a' békéteíen még 
nem elegedé* , és a* gyava irigykedő#?!
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MÓMUS.

Mómus a’ kissebb rangú Istenek előtt a’ nagyo
kat gúnyolgatta. „Jupiter Uram bizony nagy Lator, 
így szóll, a lyánkák mellett gyakran szegre függesz
ti ő Istensége a’ \ilág gondját; hijaba puffaszkodik 
érte Júno az Urára. Hanem Bacchus ugyan vastag 
mámorral jelent-m eg a' tegnapi gyűlésen. Minerva 
mint mindenre szokta, nagyon fintorgatta az orrát.’'  
— Itt egy nagyot ásitott Mómus. „Ki nem alud
tam magamat; mert Apolló egész éjjel czinczogott 
a’ hegedűjén, ’s a’ mint reggel felé elszunnyadtam, 
Vénus Aszszonyságnak, — a' ki hihető Marsnak 
járt jó éjszakát mondani — a’ papucsa olly lármás 
kopogást teve a’ folyosón, hogy fel kelle reá ébred
nem.” — Kaczagá a’ kis Islencsoport. Megmernéd 
e ’ ezeket nékik szemekbe mondani? kérdék. Tán 
nem m ent-el az eszem, felel a’ Gúny Is ten ; Ju
piter jobbjában mindég egy pár ménkő lobog: Júno 
pedig, mint rend szerént az efféle házasoknál, gyak
ran nyerget tesz az öreg Urára. Minerva lyánya az 
öreg Urnák, Bacchus pedig jó Tokaji nectárral kí
nál , ha beszóllok hozzá. A’ Poéta Apollót megha- 
ragitani, Isten őrizz, inkább darázs fészekbe nyúlnék. 
A Szerelem Isten aszszonyának angyali két szemé
be valami kedvetlent mondani, attól, a’ ki a’férjliú- 
sag végső határ szélére még nem é r t , majd lehe
tetlen. Marsai pedig mint katonával, csak a’ kös
s ö n - k i ,  a’ ki a’ kardlapozástól nem fél. O ,  úgy 
barátom, mondák a’ kis Istennek, derék Mese vagy 
Szatira - író lenne belőled, gúnyolhatnád tetszé
sed szerént a' világot, a' nélkül hogy javítanál 
rajta.

£



FÉSZEK  A’ CSERESZNYEFÁN.

Egy Madárka terepély cseresznyefára raUa fész
ket. Nyár elején élt érit é azt gyümölcse. P»c boldog 
helyet válaszlál, így csiripol a’ nyalánk re réb  , a’ 
fatetöre szállván szemeket csipkedni. Bár én is fel
értem volna azt észszel. H a d d -e l ,  felel búslakod
va e m e z , most is szünetlen epeszt gondatlansá
gom , mellyel ide fészkeltem. A’ számos szép gyü
mölcs ingerleni fog, 's majd a’ szedők reá találnak 
fészkemre, mellyben már kicsinyeim ápolom.

A’ kincs re sz e l j , vagy örök félés attól.

A’ SZARKA ÉS NYÚL.

A’ Szarka egy fateréról kurbolta az árokban fek
vő Nyúlat, hogy miért választná mindég víz mosá
sokban ’s rejtett cserjékben inkább fekvését, mint 
napos hegy oldalukban , a’ honnan a’ kilátás is kies- 
sehb lenne, barátom, felel a’ félénk állat, a’ kilátást 
könnyen kiláttatas is követhetné a’ tetsző helyen. 
A’ szegény Nyúl csak lappangva élhet boldogul.

A’ V ERÉB ÉS FECSKE.

A 'Vércse űzőbe vett egy Verebet, ’s ez csaba
iig menthető a’ haj alatt a’ fecske fészkébe magát. 
Adj menedéket nékem ügye - fogyottnak , így riman- 
kodik a‘ fecskének, bizony megszolgálom valaha. 
Szívesen felel a’ könyörületes, ’s be fogadja a’ liá- 
ládatlant. Más napra kelve: Szomszéd, így szóllitja 
meg jól tévőjét a’ szemlelen, nem tudtam, bogy la
kásod olly alkalmas legyen, nekem mondhatom meg
tetszett ‘s kedvem is jött benne maradni. De mint
hogy magad latod, bogy kettőnknek szült, jól ten
néd ha kihurcxolkodnál belőle. Ilijahan estek a’ vé
detten fecskének igazság vitatásai, Injában szegénynek 
rimankodasai, ön munkálta lakiakul ki kelle költöznie.
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A GERLICZE ÉS PRÜCSÖK.

Re könyelméjü vagy, igy szóll a’ Gerlicze egy 
galyról a’ czirpelő PrüC9Ökhoz, te mindég vigadsz, 
midőn én búsan nyögdécselek. Sajnállak atyafi, fe
lel a’ mezei dalos, pedig úgy vélem , igen egyforma 
gond fekszik rajtunk, ’s ha elhaltál, igen egyre 
megy eltűnt életed örök sírása vagy kaczagása.

A' JUSALLAG ES SZILYAFA.

A’ Jusallag egy Szilvafára felfutott, 'skörültte 
fonta magát. Lám mint szeretlek , niondá hizelked- 
ve a’ fának, nem forrók e’ öleléseim, nem szívesek 
e’ szoros barátságom’ jelei? Igen is azok, felel só
hajtva a’ gyümölcsfa; de szerelmeddel érzem nem 
sokára száradásra viszel, már is akadoznak é l^ »  
nedveim , a’ tőled megszorított csőimen !

Ez az igaz képe a’ csapodat* tányérnyalónak.

A’ SZÁRNYAS LÓ.

Sas szárnyalt-el a’ tüzes csikó felett. Ó bár 
csak nékem is egykor szárnyaim lehetnének; észak- 
lói délig , ’s keletről nyúgotig hasitnám a’ levegőt! 
H add-e l  fiam, szóll az Annya, egy Ősöd volt vala
ha szárnyas, a’ jámbor Pegazus, azt is halaira lova
golta a’ sok hitangoló.

A’ SZARRA, VARJÚ ÉS BAGOLY.

A1 Varjak és Szarkák számos verebekkel ker
gették n’ Baglyot. Ugyan hogy nevezhették ez ocs- 
mányl, e’ gyávát, a’ melly egyszersmind a’ nap
fénytől is borzad , bölesesség madarnak ? ezt kérdé 
a’ Szarka. Mert mindég komor, s keveset szo l l , 
felel a’ Varjú. . 4
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k '  SAS ÉS SEREGÉLYEK.

Magános unalomban ült egy fatetön a* tetemes 
ö a s , ’s irigyelve szemlélte , mint fosztja egy cso
port seregély (lévaj csevegés közit nem ineszsze a’ 
rakott cseresznyefát. Boldogok! kik társaságban él
hettek ! így sóhajt búsan fel , én a’ párzás idején kí
vül felemet körültem nem láthatóin. Bizony szánha
tó vagy, így szollal meg egy a’ csoport őrei közzül, 
a' ki a’ szomszéd fán leste ki a’ Sas szavait; de tu
dod e’ mi annak az oka ? Ti Nagyok, sok prédával 
é ltek ; azért sokan egymástól nem élhetvén, az éle* 
lem -fé ltés  meghasonht titeket. Néktek Osztályokat 
kell tartanotok, míg mi közös szabadsággal, víg 
társaságban keressük, ’s emésztjük-el csekély élel
münket.

Így élt az emberi Nem is hajdan az arany kor 
dogságában, míg a’ fényűzés (Luxus) szüksége

k e t ,  ’s ezek haszonlesést nem szültek. Az Osztályok 
hányszor nem hánynak sírt a’ mai világban az atyafi 
sze re te tnek , ’s a’ földmérő atkozott zsinegével, 
hányszor nem vet határokat a’ boldog egyértésnek ?

A’ M AJOM -CSOPORT.

Egy majom csoport égő tűzrakásra talá lt , inel- 
lyet emberek hagytak az erdőben; örvendve tom
bolt körülte ; de reá rakni 's azt új fával élesztői 
elfelejtette. Mi lett belőle ? pislogott egy darabig 
a’ szeretett tűz, de lassanként elaludt, ’s búsan som
polyogtak el helyétől a’ gyáva majmolt.

Hazámfiái, nem így vagyunk c’ mi Eleink dicső
ségével; lángol az orczank annak emlegetésein, 
dobog a’ szivünk a' Zrínyi nevére , ’s tapsolunk a’ 
Játékszínen a' Magyar dicséretének, de — fut aligha 
heveset nem rakunk a’ tűzre.

t
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A' KÉT KOMONDOR.•

A' Major’ két Komondora Farkas üzésböl téré 
viszsza. A’ köz veszély vivása barátságot szüle közt* 
t ök,  s azt örök időkre esküvék egymásnak. Alig 
érének az eresz a lá , im’ a’ Majoros birke konczot 
vete közikbe , mellyre mind keítö mohon szőke , ’s 
marakodásra nyujta alkalmat. Megállj barátom, igy 
morog az izmosabb, ’s elsÖ lábai közzé fogja a’ 
csontot, becsületemre mondom, hogy ha éhesnem  
volnék, néked engedném által a’ prédát;  *s az 
axany barátság kívánhat e’ a’ mai időben többet?

A' P A T R IO T A -VERÉB.

A’ nyalánk Veréb egy asztag tetejéről dicsérte 
Hazáját a’ fecskének. Nem áldott vidék e' ez?  így 
csiripel kedv-te lve; kedves Hazám be szeretlek! 
Elég búja biz az , a’ melly a’ nyalánk heveröt is olly 
kényén ta r t ja , felel az utazó fecske, de az illyen- 
n é l , mint más sokaknál is, barátom, a* haza-szere
tet nem egyébb tudatlan res tségnél, hogy Hazáján 
kivül más tájt nem látott.

A’ RÓKA ÉS A’ NYÚL.

A’ Róka friss havon bengézni indult - ki a* sík
ra. llová hová szomszéd? igy szóllitja - meg egy 
bokorból a’ Nyulacska; majd a’ vadász ebei friss 
nyomaidon könnyen reád akadnak; jobb ha bátor 
fekvésedben vesteglesz. Gondolod! felel gúnyol
va a’ megintetett, mikor fordult-m eg a’világ, hogy 
gyáva nyúl osztogasson tanátsokat az okos Rókának ? 
Elment, — de nem sokára véressen függött a’ gondo
la t i n  a’ vadasz tarisznyáján. Az okos, igy sóhajt a’ 
kis Nyulacska, ha bukik, nagyot bukik, rendsze
rint nyakat tör!
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A’ CS1PKEBOKOR. •

A’ Pcukálion köveiből nemzett ember kenje 
kerítésébe csipkebokrot ültele. Fája nem sokat igér, i
igy szóll, árnyékot is nehezen fog valaha tarthatni; i
de tán szép virága kedves jutalma lesz fáradságom- i 
rak. Virágzik a’ bokor, ’s mcgcsalatkozik reményé- 
hen ai  ültető. Majd nemes gyümölcsei üti helyre 
várakozásom, így biztatja újra magát; de nem so
kara csak maggal tölt hitvány bogyókat lát csüggni 
fáján. A’ csalatás boszszújával ragad ekkor fejszét 
kezébe, a’ midőn a' csipke: nem elég szolgálat e' 
ez barátom, igy szollal • m eg , ha én azon a’helyen, 
a' hol állok ellenséget nem eresztek kertedhez ? az 
én hibám e* az ,  ha ollyanra akarsz ^használni, a’ 
mire nem születtem ?

Minden világi állapotnak van egy kis köre? an
nak m egfelelni, azt helyesen betölteni lételünk ’» 
teremtetésiink «zélja. Fsak tunya hcnye&őg és hiú 
gög ne ingereljenek bennünket soha , azt vagy ma
gunk vagy más állapotjaban kicsinlcni.

A KERTÉSZ ÉS RÓZSA.

A’ Kertész ángoly sétáló osztályt akarván for
málni kertéhen, erdei bokrokat ültele abban. Néked 
ró/sacskám ki kell innen menned, igy szóll egy ott 
aarjadzott rózsabokorhoz! ’s körülásásához foga. 
M it?  így szóll gőgösen a’ virágok* Királynéja, én 
engedjek e ’ hitvány erdei bokroknak helyet, én a’ ki 
fő dísze vagyok kertednek i Igen is szép büszkécs- 
k e , felel a’ kertész, npi/dulnod kell: mert itt tövi
seid a’ sétálókon köntöst szaggatnának ; majd olly 
helyre teszlek, a’ hol tö tise idálta linál, rózsád pom
pás bíbora elbontja s feledteti.

X' ki egyben Nagy , ne vágyjon mindenben an
nak tartatni, '$ ne légben hiú elhitetni magával, hogy 
g \ enge oldalai nincsenek.
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A’ KÖKÉNY.•

'tje A’ Kökény nehezen vette ,  hogy gyümölcsét
ér, nem szedik. Várjatok csali igy szóll, hadd csipje-
n i ; meg a dér termésemet! Akkor kevéshbé lészsz fá
i n -  nyár monda a’ K ertész ,  de jó soha sem.
KÓ- Yénség, balesetek megdöbbentik ugyan a’roszsz
'le  szivet, de azt ritkán javítják-meg !
50-
;ni AZ IGAZSÁG ASZSZONYA ÉS PLÚTÓ.
ét
e' Ámor a’ hajdani Kor’ elején egykor gondalla-
n, mii pattant otta - el ivét, s a’ kártékony vas a’ szelíd
az Themis’ mejjét sebheté. Kit vélnétek, hogy leve
a’ lángja’ tárgya? —  Plútó az alvilág duzs Istene, ’s

im az Égiek és földiek boszszújokra , ha ö közel al- 
1- la , reá andalodának a’ szerelmes aszszony’ szemei,
’s 's feléje bieczent a’ font serpenyője. Kössék-be a’
ú szemeit szegénynek, szollá szánakozva az Isten-
*- atya. De mit nyerőnek ezzel? Plútó a' ravas« a’

pajzán, ha lyánkájához simulhat*., kéz - szorítással 
ejté tudtára jelenlétét ’s újra feléje bieczent a’ szent 
serpenyő. Azolta sem segíthetni e ’ bibén , 's csak 
íelvigyázas a r ra ,  hogy a’ szerelmesek egymáshoz 

- ne lopódzanak, néminemű palástoló szer e ’ me-
1 tely ellen,
t

A’ BÍKÓ COMME IL LAUT.
i

A* részeg Kiró tizedesseivel vezetteté magát 
haza a’ helység korcsmájából, hol a’ falu gondját 
leivá. Útjokhan más részeget tatainak a' sárban fet- 
rengve. Kicsoda ez a’ disznó? gagyog fedddlcg a’ 
K iró ; emberhez illik annyit inni, hogy maga labán 
se bírjon haza menni? Vigy e k.haza a’ gazembert, 
szóll a' tizcdesseinch, eng^f^ ied ig  mond susogva, 
tamas/szatok addig a’ sövényhez.



VULCÁN ÉS VÉN US.

Vulcán és Venus a 'm in t  öszvekcltck , eleinte 
épen nem egy nyomon vonták a’ házasság kétes 
igáját. Ha Vulcán az ú j-házas’ hevével akará szép 
Nőjét ált’karolni, orHintoritva fordult-e l  ez tőle. 
Menj előlem te korom - szagú, így kurholá - el 
ö té t ,  menj szeneid közzé; nehéz szagod egészen 
áltjárja drága csipkéimet, fátylaimat és pára öltöze
temet. Bizony Cyprusi illatjaidból és kenőcseidből 
te is kevesebbet vesztegethetnél magadra jó asz- 
szony! felel epével a’ Kovács-Isten. Egyik szó a’ 
másikát ad ta ; per és béke , könyük és darabos sza
vak , mint napfény és borúlatok, űzték szünetlen 
egymást házasságok’ ege borizonján. Jupiter eleibe 
került panas/képen a’ dolog. Édes Leányom! szóll 
a’ bölcs Atya a’ szép Panaszosnéhoz; mennyi per
patvart nem szenvedek én el a’ házi nyúgodalomérl ? 
Költsönös béke - tűrés a’ véd - palast a’ házassági 
élet' zivatarjai ellen. Te gyakrabban megfordulj a’ 
férjed’ műhelyében, és segíts néki a’ ményköveket 
halomba rak n i , hogy ragadjon reád valami a' korom 
szagbó l: ö pedig a’ Toilettednél minden reggel se
gítsen téged öltöztetni, hogy a' Cyprusi illatok ru 
háit megjárják, ’s mosson-le valamit műhelye szen
nyeiből. — Megfogadák mind ketten a’ bölcs taná- 
t s o t , ’s kivonván a’ kivonandókat, példás életet éltek 
ezentúl egymással.

A ’ CSALÁN ÉS CSIPK E-BOKOR.

A’ Csipke-bokor szó-perbe  szállott a’ Csalán
nal : téged minden k e rü l , ezt mondja n ék i , mert 
csípsz. Igen, felele a* Csalán, a’ ki hozzám nyúl, 
azt védelmemre megcsípem , de te barátom aggatod- 
zo l,  's a’ szelíd elménöt is gyakran megszaggatod; 

f így mcllyikünk a’ gyávább, a’ ezudarabb ?
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A’ MEGJUTALMAZOTT KARD.
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Kedves Plengém! így szollá a'hálátlatos&ág he
vével Kardjához az ősz Vitéz, itt pihenj szobám' 
falán függve csendes nyugodalmadban. Gyakorta 
megmented éltem az ellenség’ csoportja lvöztt, csor
bákat kaptál védelmemben ; most már csak az idő 
és a’ rozsda emészszenek halkat boldog pihenésed’ 
századjain ! Sebeiben csak hamar elhala a’ Vitéz, 
fia pedig a’ vaskóból — dohány vágó kést csináltata.

A’ MALOMORSÓ.

A’ Malomorsó igy szollá kérkedve : nem ügyes 
forgásom teremt e’ a’ búzából lisztet i Az á m , fe
lele a’ Malomköve, te engem forgatsz, leged a* ke
ré k ,  mcliyet ismét lovak czipelnek. En úgy látom, 
hogy kérkedő szavaid csak a' Molnár mondhatná - el, 
a’ ki bennünket faragott, ’& munkásságunk körét ki
szabta.

Nincs nevetségesebb dolog, mint ha a’ Világ’, 
az Országok’ és Társaságok' alkotmányaiban a’ me
rő Machinák, a csupa eszközök magoknak alkotó 
erőt és munkát tulajdonítanak, ’s nem látván, hogy 
mozgattatnak, azt vélik, hogy ók mozgatnak.

A’ NYÚL ÉS A* SZAJKÓ.

Az erdőből ki felé suhanó Nyúlat kurholta a’ 
Szajkó, hogy miért hagyta száraz fekvését oda a’ 
fa tövében ; lám kivül a’ hideg őszi essö úgymond, 
meggémberit. Köszönöm intésed, felel e z ,  de ladd 
ide benn hull a’ haraszt a’ fák ró l , ’s minden levél 
csörgésben a* Vadász , az Ebek leseit képzelem és 
rettegem. Pedig a’ szercntsétlenséget szünetlen 
rettegni nem sokkal több e' azon pontnál) mell) ben 
az mar beütött ?
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A’ KÉT F.IJ.

A* kis öl - eh csontokat ropogtatod az asztal 
a la tt ;  egy vén fogatlan Vizsla az ajtó megül kí
váncsin leste az evőt. Szeretnéd fogaimat jó bátya, 
úgy é?  kérdi ez tőle. Mit érnék vele, felel fájdal
masan a’ vén szolga, kegyelem - kenyérhez nem sok 
log k e l l !

A’ VAKONDOK.

A’ Vakondok öszsze- viszsza turkált egy rétet. 
Ennek gazdája lest á l lo tt , ’s a* túrót egy ügyes ka
pavágással kivágta. Itt vagy valahura ? kiált bosz- 
szúsan hozzá, most gyáva! meg lakolsz kártételid
ért. Ne bánts jó gazda! könnyörög az ügyefogyolt, 
csak most az egyszer engedj yiszszaásnom magamat, 
fogadom míg élek , nem túrok többé. Nagyon egyú- 
gyünek tartasz, felel a’ ré t’ Ura, néked természe
ted a’ túrás; uzomban te föld alatt laksz, én felet
te , vagy lenne valaha módom megbüntetni hitsze- 
gésed és kártékonyságod , vagy soha sem ; ’s a’ kár
tevő agyon ütletett.

A' szorult ember’ fogadásához bizakodni kész 
csőlátás és cgyügyüség.

A’ MÉH ÉS A’ VIASZGYERTYA.

A’ jámbor méhecske, eltévedtében az Istenek 
oltárán egy viasz gyertyát szemlélt - meg , ’s örvend
ve repült reá. Oh mint remeg lelkem! így donga a' 
kegyes , hogy csekély munkámat az cgiek kcdvcliik, 
Munkádat e’ i felel gőggel a’ viaszgyerta, ’s miről 
mered ezt állítani? miolta készít a’ Méh fejér vi
aszt? —  Hitvány! nem vagy érdemes e ’ szent hely
re  , szóll elkeseredve a’ kis inivész - b o g á r ; a ’ ki 
szerencséd fclfúvalkodásáhan cltudad azt felejteni, 
hogy egykor csak surga sonkoly voltai!

1
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A’ FAZEKAS ÉS CSEBLPJEI.

A’ Fazekas serpenyője és fazékjai békétclenül 
kezellek koncain. Miért nem formáltál M ester! min
ket is virág cserepeknek mint amazokat i mondá
n ak ; ’s mivel érdemiettük mi azt ,  hogy bennünket 
a’ l nnvha szennyeire és kormaira különösen kárhoz
tass í* Ostoba agvag rögök, felel a’ Mester nékiek, 
nem kialtna e* minden eszetlen -Mesternek, ha a’ 
gyönyörűségre valókért a’ szükséges szereket el- 
mellozném ? ’s nem akad e’ tíz vásáros reátok addig, 
míg virág-cserepeimre egy ?

Mellv gyakor az illy éretlen , az illy gondatlan 
panasz a’ halandó ajakán !

A* GOMBKÖTŐ LEGÉNY.

A’ Gombkötő Legény remek darabjain dolgoz
gatott Fgv gazdag mente — és egy csinos derék- 
kötő vnlának ezek , kék selyemből arannyal vegyít
ve. Egy hét múlva mester leszek! így szollá Ollo- 
gó szemekkel: e’ m ente-kötő  vőlegényi mentémen 
csiMog. ama derék-kö tő  pedig Tercsim’ menyasz- 
szonyi köntösét övedzi majd: *s vígan pergeltek 
orsói a’ boldog képzelgőnek. Szegény jámbornak! 
Eltelő az óhajtott idő ; azon mesterek, kiknek leányai
kat el nem jegyző kicszközlék a z t , hogy nem lehe
tő m ester ,  kedves Tercsije pedig c ’ miatt való bujá
ban egy gazdag Uzsoráshoz mene férjhez. Mit leve 
a’ boldogtalan? a' mentekötö árán pistyolyt es töl
tést vásárlóit h ite-szegett leánya szamara ; a’ derék- 
kötőre pedig magát akasztó-fel

Kemény, édes ringatója élnünk’ álmainak! ki 
gondos ápolással lopsz új párnát fejünk ála, ha a’ má
sikát a’ sors alólunk kikapta, és vigyázol, hogyrixdtt 
ne legyen ébredésünk; a’ kit te elhagy sz, kietlen siva- 
tagságot lát az maga elölt az élet üregében, ’Vcsak a' 
sir lehel még az az öröm, melly után esdekel — liheg !
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AZ Ó ÉS ÚJ SiNDELYEZET.

Egy ház gazdája a’ tető lyukazatjaira új sin- 
delyeket rakatott, nicllyek azon kedvetlenül tarkái- 
lak. Minek tétetted ez illetlen foltokat közinkbe 
kiáltának az ó sindelyek, ’s minek undokilád vénsé- 
günk’ tisztességét ez újításokkal? H ányd-le  őket, 
’s add viszsza díszét házadnak! Miért is ne , felel 
az Ú r ,  keresztül hagyjam e’ rajtatok csorogni az es- 
sőt. I»ár ti is újakká lennétek inkább, ’s csak az 
idő és erszényem késztet még ez úttcl meghagyni 
titeket.

Sok orthologus Literátornak illy formák pa
naszai a’ Neologia ellen.

NAGY SÁNDOR ÉS H ERO STRA T.

Nagy Sándor Minósnál szembe akadt Hero- 
strattal. Gyáva, igy szóllitja-meg, hogy lehettél elég
gé kis lelkű felgyújtani a’ Diána templomát c ’ csu
dáit remekmivet? Hitvány árnyék, mint én ,  felel 
ez, a’ hajdani Világ Urának, én k ő — te emberhalmo
kon torekedénk emelni az Örök hír oszlopát, ’s 
v a l ld -m eg ,  hogy mind ketten fonákul vevénk a’ 
halhatatiansagot ?

A’ HÁZI EBECSKE.

A’ házi ehecske egy éjjel únatlan csevegett 
a’ tornáczban. Mi baj van ? igy szóll a’ kimenő gaz
da hozzá. Biz én magam sem tudom gazdacskam 
felel a’ kis m opsz, hanem hallom, hpgy a’ nagy ko
mondorok a’ Helységben ugatnak ? Ok tan csak nem 
tennék ezt ok nélkül.

Helyes! Éljen! igazan beszéli X U r ! nem en
gedjük ! szokott hangok a’ Gyűlésekben, ’s im az 
oka. —
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A’ ZEUXIS VÉN USA.

Zeuxis elkészítette Vénusát. Szép volt a’ 
k é p , csudálta minden értő a' tagok’ i l lé sé t , s az 
ékes ellen - egyezést, de nem te tsze tt ; egy ho
mályos valami viszszatolta a* közhúdolást a’ niester- 
mivtöl. Ah érzem magam is, így sóhajta a’ mivész, 
hogy Yénusom nem az, a’ ki kikelvén a* habokból 
a’ természetet elbájolta, s Adonist rablánczaira 
fűzte- Megmutatom Parrház barátomnak, sokszor 
javítónk egymás mivein. ’S im Parrház egy vonást 
teve ecsetjével a’ k ép e n , ’s tündér bájt önte vele 
azonnal reá, elfoszla a’ Minervái komolyság ró la , 's 
egyszerre hódoltak a’ néző szemek a’ tökélletesnek.

Egy ecsetvonással tévé e z t ! Úgy van Szép- 
jeim! ’s tudjátok e‘ mit nyújta ezzel a’ képnek ? — 
Aszszonyi lágyságot.

A’ JUHÁSZ ÉS SZAMARA.

A’ Juhász a’ múlt éjjel dőzsölvén, bundájába 
burkozva egy árokban szunnyada. Az alatt a' Farkas 
a* szomszéd berekből kilopódzik, ’s egy bárányt a* 
nyáj szélről eloroz. A’ Juhász megértvén karát, 
dühösen támad a’ gond nélkül legelő szamárra: 
„miért engedted elvinni bárányomat?”  igy szóll. 
Mert a’ farkastól magam is félek. „Miért nem rúg
tál hát fel almomból ?”  Tartottam attól, hogy fel nem 
vetted volna egy bárányért nyers rúgásomat.”  Tehát 
legalább ordíthattál volna. „Ez illy szép időben te r
mészetem ellen van.” Annál jobban megegyez hat 
a'J>ot vele!” 's ekkor pufogolt a' juhasz-bot a’ sze
gény szamár hátán.

Melly gyakran lakói a’ szegény, ha a’ Nagyok 
hibáznak ! kivált ha gögjök azt hitette - el vélek, 
hogy botolhatni rangjok 's tekintetek alatt való 
dolog.
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A’ SZARVAS, ÉS A NYÚL.

A' megsehhedt Szarvas lankadttan őre a’ Róka 
lyukához. Fogadj be Roma, így könyörög, tartok 
a’ nyomozó ebektől, nincs erőm sebem miatt elinal
ni előlök. Lakom szűk, felel a Róka, be nem fo
gadhatlak; hanem egy tanátsot adok Romám : mász- 
szor ne fuss a’ kutyák e lő t t , mert puskásra buk
kansz , hanem mint én szoktam szökj közttök visz- 
sza. Elvonczogla a’ szegény sebes e’ hideg íanatsal 
a’ Vaddisznó odvához, 's szállásért csdekle nala. 
Közel iiadzasom ideje, röfög ez ,  hozzám nem 
szállhatsz, hanem sebedre javaslom az útilaput. Rö- 
szönöin , felele a’ jámbor ’s odébb ballagó. N emso
kára a’ Farkassal találkozott; n egborzadl a’ félénk, 
de az ínség bátorítására tőle is segedelmet koldult. 
Sebes vagy tinin! kérdé színeit szánakozással Fogási, 
hadd lássam sebedet. Tartózkodva közelit a’ Szar
vas, ’s a* mint a' gonosz álnokúl feléje csap, ügye
sen szökik-el kapasa elöl. Isten lizesse meg könyö
rülő szivedet! kialt futása közben az ügye^Ogyott, 
’s el-aléltan ér az erdő szélben a’ Nyúl fekvéséhez. 
Hová húzakodsz bátya, így s/.óllitja meg ez a' lan- 
kadttat; latom keményen vérzői, jer feküdj fekvé
sembe melléin, hadd nyalogassam gyógyulásra se
bedet, italain erőt pihenhetsz magadnak. Elfogad» a’ 
hujdoklo az ajánlott menedéket, ’s könnyek küztt 
panaszla - meg irgalom - koldulásait szives gazdájá
nak. O bátya, így szóll részvétellel a’ jószívű Nyú- 
laeskn , csak az érezheti a’ nyomorultnak sorsat , a* 
ki maga is ügyefogyott, ’s rokon sorsot várhat min
den órán magára. Az ínség könnyei a’ mosolygó 
szerencse ö lé n , hitvány víz cscppeknclv tetszenek.
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AZ ÖKÖR LS OROSZLÁN.

Az Ö kör az Oroszlánnak Status - szolgálat jara 
ajánló magát. Szarvaid tetszhetek , mond a’ Király, 
de nincs vitéz bátorságod hozzájok. Lábaid izmo
sak , de sem rúgsz sem szaladsz velek. Hatad nve- 
reg alá szé les , fejedben pedig kevés a’ fortély. 
Menj viszsza barátom, ’s vond békével jármodat: 
mert csak vastag nyakad ’s izmos szügyed használ
hatók.

Kiki csak azon tálentommal kereskedjen, a’ 
mellyel b í r ,  ’s kivált a’ szegény Hazának ne ártson 
azzal, hogy igen kivan használni néki.

A’ BARÁTSÁG’ OSZLOPA.

Napkeleten egv nevezetes Fejedelem olly sze
rencsés volt,  hogy két barátot buhala. Boldogsága 
érzése már már arra bírta, hogy Oszlopot állíttas
son a’ boldogító baralsagnak, a' midőn az ellenség 
tartományába rontván, ezeket elpusztító , magát pe
dig rabláaczra fűzé. Mit cselekvésnek itten a’ két 
liiv barátok ? Tán új sereget gyüjtének a’ Király 
szabaditására ? vagy kincseiket ajánlak váltságaért, 
’s reménylhelni, hogy vígasztaléit az otthon búsla
kodó Özvegyet? Korántsem tevék ezeket. Az egy- 
gyik kit a’ fogoly Fejedelem nagy polfzra emele, 
megmaradt kincseit ragadta magához; a ’ másik egv 
fiatal, deli ifjú, a’ szép Királnyé szivét csábította sze
relmére. Kiszabadnia sokára az elárult Fejedelem, 
's a’ barátság oszlopát fel isállittatá. Vallyon kitalál
nátok e’ kedves olvasóim mi érezböl i — Meg -sú
gom : Sóból: mert ezen ásvány, úgymond, szép 
tiszta időben kemény 's vidor csillogásé : a’ komor 
nedves időben pedig megereszkedik.



Ho

A’ HOLOMPOS.

A’ Juhász juhait úsztatta. Sok munkájába ke
rült neki ugratni őket a’ folyónak; míg végre a' Ko- 
lompos után az egész nyáj inegerede. Égy e ’ nagy 
a' tekintetem a’ nép előtt /  így. széli a ’ Kolompos 
hiú gőggel a’ Juhászhoz. Az ám gyáva koloinpod- 
nak , felel ez. Akkor más Kosra kötő kolompját, ’s 
emez után úsza a ’ nyáj viszsza.^

Nevelem azoknak gőgöket, a kiknek a’ hivatal 
ád «liszt, 's nem <*k ennek, s még is eléggé hiúk, 
ha masok hajlongnak előttük, elfeledni a z t , hogy 
más a' hivatal, mas a’ szentély!

A* NYEST ÉS RÓKA.

A’ Nyest heszélgetéshe ered a’ Rékával; bizony 
csak nemes altatnak kell nékem lennem szomszéd, 
hogy annyira kapnak a’ vadászok rajtam. O itt e' 
vadonsághan, ki is volna képes megesmerni érde
münket. Az igaz, hogy a1 vadászok ezt jobban cs- 
merik , felel gúnyos mosolyodással a’ ravasz; mert 
a' boriinkét lehúzzák, magunkat pedig a' hóra vet
nek - ki.

15c sok Uracskának, a’ ki előtt hajlong a1 pór- 
s á g , köntösére van vnrva az érdeme 1

A’ MAR-VIRÁG ÉS PIPACS.

A’ mákvirágot gúnyolta a’ pipacs. Re halvány 
a’ virágod szomszéd az enyimhoz képest, így szól
ta. Abban is áll minden dicsösséged felel e z ,  hogy 
kis ideig virágod' bíborában büszkélkedj, s gyü- 
mölcsözetlen veszsz-ki. Nékem pedig nem erőm a’ 
virágzás, hanem gyümölcsömért ultet és szeret a 
gazda m.

Eénylcni mint a’ pillangó a' pólyák’ dolga, mint 
a’ hadgyuttabb de hccsesbb stúdium, az érdemé.

A

I
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A ’ KIVfAL DARU.

Őszszol egy Darucsapatot a’ legöregbbik ve
zérle. Eolvvásf, tie halkai lialada az ék ,  's az ifjab
bak bckételenkedni kezdenek a' tunya késedelmen 
Ercszsz engem a>r é k -é l re  Bátya J ig y  szól! végre 
a’ legtüzesbbik közttök, tél vége vet így bennün
ket haza. Alt’veszi a’ kormányt, ’s villám sebesség
gel hasit előre az*úátzó csopoit;  de kevés idő múl
va libegni kezd az ifjú kórmtütyns, tüze lankadni,
’s tikhadó mejje fuladoztii. Vedd viszsza kedves Bá
tya a’ vezérlést, így rimánkodik bocsánatot esde- 
kelve. Látom én ,  nogy csak friss tüzes tettre való 
az iljú , a' hoszszas kitürésü munka kormányán pe
dig tapasztalt öreg üljön.

V’ TÜDŐS ÉS VAKONDOK.

Egy szegény Tüdős elmélkedésekbe merülve 
hevert a' kert füvében. Éhség és Ínség az éjjeli szor
galommal sáppadóztak orezáin. Egy Vakondok közel 
hozzá fekete halomra túrta a’ földet. „Mit turkálsz 
illy keményet jó állat V* Élelmemet keresem a’ föld
b en ,  mc Ilyet benne mindenkor feltalálok, felel a' * 
földtúró, l-gy e ? ez ötlik a' Minerva’éhező fiának 
eszébe , „nem köz anyánk e ’ a’ föld , 's ha én is 
turkalgntom, nem adja e ’ meg inkább élelmemet, 
mint e’ háladatlan észkinozás i ' Szántóvetö leve,
’s nem bánta meg soha az elpártolást

Tisztelem a’ tudományokat; szent szikrák ök a* 
gyáva agyagban , ég föld hodol uradalmaiknak ; de 
ha az ek e m rő l  vagy műszerektől kezeket lopnnk- 
el , a’ nélkül hogy főket nyernének velek , '» így 
magok hitangollatvnn, növendékeiket sovarogni kész
tetik , neheztelek.

F
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A’ BÉKÁK ÉS GÉM.

A’ Homér Békáji harczhoz készültek az Ege
rek e l len , 's a’ Tekenös békáktól pánczéloknak 
kérték teknöiket. Nem bírta egy is e’ nagy lomot. 
Jobb lesz a* csiga h a j , módénak ; de ezt csak lejek
re illeszthették, ’s látásokat elfogta. Nincs más 
m ód, mondának némellyek, tanuljuk* cl a’ sebes 
futást a’ patkánytól, úgy elinalhatunk, ha szorul 
dolgunk. I)e barátim , így szóll egy Gém a’ tó szé
léről hozzájok, kér jé tek-el  inkább a’ Rak’ ollóit* 
*s kígyó' fulánkját, hogy jobban árthassatok az el
lenségnek; h id jé tek-c l,  a’ melly sereg mára’hurez 
előtt védelemről gondolkodik , félig meg van verve.

A* PRÓ FÉTA -V A R JÚ .

A’ Varjú hallotta, hogy egykor károgatásából 
jövendőt mondottak. Fel * ül egy magos szilfára, ’s 
tele torokból kezdvén károgni, tekintget mindenfe
lé ,  merre ügyelnének reá. Egy fiatal puskást lát kö- 
zelitn i, nézd barátom, így szóll hiún őrt end \e  a* 
szomszéd fán ülő Hollóhoz, mint les a’ jövendölő 
a’ 'maga lituuszszával. Alig szóllja ezt az ostoba, 
im pattan a’ puska, "s lefordul a’ jövendömondó a* 
szilfáról. H m , így sóhajt, fel reppenése közben a1 
H olló , bizony rósz világ fordult a' Prófétákra!

A N A P-SZEK ÉR .

Phaétont elragadván a’ nap lovai ’» izekre tö
redezvén a’ lángszekér, Jupiter az égiek zsinatjá
ban azt tanácsla, hogy ezentúl a* csendes szamarak 
hordozzák a’ napot. Mit gondolsz jó Atyám, szóll 
a’ bölcs Minerva, nem elég ,  hogy az alvilágban sok 
fő helyeken ragyognak, még a' felvilágban is ők 
világítsanak ?
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A’ FECSKÉ ÉS SZARKA.

A’ Fecske egy kormos ^ m e n y b e n  raka fészket. 
Már nem tudál fészeknek ennél kiesebb helyet ta
lálni, igy csereg hozzá a' Szarka, én meg nem lak
nék e ’ szeny közti sokért. Hadd-el barátom, felel 
a’ kis építkező, itt egész nyáron sem veszi észre 
senki laktomat, ’s a’ pajzán gyermekek is restelnék 
a' szemekbe hulló koromtól piszkálni fészkemet. 
Szebb helyet választhattam volna , jobbat nehezen.

Gyakran melly boldog az esnieretlen szegény
ség!

A’ GYEK ÉS CRÖCODIL.

Jó napot Bátya! igy szollitja- meg biztosan a’ 
Gyék a’ Nil pártján verőkezö Crocodilt. Reményiem 
csak clcsinérsz atyádfiának. Mit í igy szó ll , m eleg
gel vegyes megvető pillantatot vetv én a’ kőszénére, 
a’ csuda vad; szerencséd, hogy csak négy szem 
közit esett megszóllitasod. Tanuld m eg, begy li hit
vány kis állatok, csak akkor vagytok atyánlifiai, mi
kor mi jónak látjuk azt e lesm erni, melly mindég ak
kor esik - ineg , ha szükségünk van reálok.

A’ KÉT VERÉB.

Két Veréb a ’ Sasról beszélgetett a’ háztetőn. 
Azt mondják róla, igy szóll az egyik, hogy a’ 
felhőkig is felszáll. Azt ugyan nem hiszem , mond 
a’ másik ; mert én is tudom , mennyire emelkedhet 
egy madár, próbáltam a’ minap. De én úgy tetszik 
láttam is , szóll ismét az első, hogy egy borúit nyá
ri napon menykövet lioza - le orrában az égből.

A’ nagy elméket, vagy magokhoz mérvén alacso
nynak-Ifc a’ felszegek, vagy visgulás nélkül bután 
imádják az ostobák.

F  a

/
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IKAÄ.

Ikar próbát teve utfasz szárnyaival. Töméntelen 
nép gyüle látására ö s ^ e .  Szerencsésen sült* el a* 
próba , brávót orditoza a’ sokaság, 's tisztelő bámu
lásában Nagynak ncvezgeté a’ Repülőt. Egy nyári 
hév napon megújitá Ikar a’ nézöszin t, ’s .még több 
nép gyülekeze a’ birement látásra mint először. T er
jednek a' szárnyak, emelkedik velek Ikar, ’s vígan 
csattogatja őket a’ magas levegőben. T ap s , ürüin- 
zaj követi a’ földről. De ira’ a' mint fellyebb a’nap
hoz közelit a’ jámbor, ereszkedni kezd a’hőségben 
szárnya viaszsza, bontakozni öszveszerkczései, 's 
szárnyatlan pottyan - le egy alatta zuhogó folyóba. 
Ostoba! így beszéli ekkor egy része a’ nézőknek, 
meggondolhatta volna, hogy a’ repülés nem ember 
dolga, ’s a’ bölcs természet, midőn lóle a’ szárnya
kat megtagadta, tudta mit mivel. De-én a' vakme
rőséget kárhoztatom benne, mondának mások , hogy 
a’ naphoz olly közel m érész le felszalni. Én pedig 
a* gőgöt, így szóllának némellyek, mellyet első 
szerencsés próbája nernzc benne.} Nem nézett o’ az- 
olta hitvány gombáknak bennünket /  így szóllta-meg 
a’ pórság , ‘’s csak kevés jószívű szánta-meg a’ hal
dokló mivészt.

Hányszor nem vétetik a’ N a g y  nevezet S z e 
r e n c s é s  helyett. Azt, a’ kit a’ szerencse ölén 
imádtunk , szerencsétlenségeken kikaczagni szokott 
dolgunk,

A’ BA RÁ ZD A -BILLEG ETŐ .

A’ Barázda - billegető hajdan ért komolysága 
tisztes madar vala a’ mezőben. A’ csapodár Fecske 
barátsága nagy Városba csata, 's a’ hiúság huzomo- 
san tartózlala benne. Bezzeg gazdag tapasztalással 
téré viszsza, vélitek /  Úgy van! azolta utón útfélen 
szünetlen hajtogatja magat a’ jámbor!
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A' VIOLÍNOS.

Egy muzsikus, kinek minden vagyonja, hege- . 
diije vala , mivészi utazást teve. Magános andalgá- 
sai a’ violinon mesteri fogásokból állottak, de szá
mos balgátok előtt csak gyáva nyiszorgásokat ejtett,
's fülsértő hangok untattak azokat. Mi dolog ez ? 
kérdi őtet egy pártfogója, ki a’ mivész ügyességét 
jól esmértc , hogy te magános szobádban virtuóz ’s 
illy szép társaság előtt hitvány czinczogó vagy ? 
Uram! szégyennel felel a’ muzsikus, ha hallatom 
magamat, a’ szemem mindég azon já r ,  ha nyújt e’ 
valaki valamit, az eszem pedig azon forog, mellyik 
szükségemet tö ltsem-be elébb szűk keresetemmel.

A’ kényes szép m esterségek, a’ szegénység ín
ségei között, mint a virágok a’ kopár sziklákon, nem 
verhetnek gyökeret.

AZ Ot a z o t t  l a z a c z o k .

Oszszel egy fiatal Lazacz (Szalmó) ivadék Amé- 
rica' egyik folyójábán tengeri útjára seregle. Ö r 
vendett a’ folyó’ mindennemű hala, sok jót, hasz
not ’s tanúságot várván magának az utazók tapaszta
lásaiból; áldásokkal eresztette útnak a’ Karavánt,
’s szivszakadva várta a* tavaszt, melly azt Hazájába 
viszszahozándja. E l-é rk eze  az óhajtott idő, megtér
tek az Útazók, 's az eleikbe tódúlt folyó lakositől 
örvendő sajgással fogathattak. De mi hasznot hoz
tak i — Alkalmatlan Lazatzférget! De tán vala- 
melly becses tapasztalással ajándékozták - meg hazá
jukat ? Ig en is ,  ezen tanúsággal : hogy a ' tenger  nem 
olly hitvány viz , mint a’ mi folyónk, de halai sein 
oily gyávák ám, mint ezé.
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A’ SAS ÉS V’ TÖBB MADARAK.

A’ Sast mint. Királyt minden szárnyas mimelni 
akarta Tán azért e rő s , mert hússal é l , mond a* 
Lúd} húsban csali told» az e rő ,  mint hitvány mag
halt, s az ostoba, húsokat í'ahlosvan majd elvesze. 
De bizony keveset iszik O Felsége, úgymond a* 
Gödény, tán ez a' titok; ’s álhalalosan túró égető 
szomjait, inig áléban nem rogva-le .  A' horgas 
orrban van a’ bátorság, mond a’ Gólya , ’s köveken 
görbére res/.elgetvén orrát, véle tovább sem illata 
sem ehete. A’ Szarka elég okos volt álllátni, hogy 
az erőt a’ Sastól eltanulni nem lehet. De koinolj- 
ságá t, inelly olly nagyot mutat, ’s szótalansagát, 
meliy nagy lelkek tulajdona, csali ugyan el - lesein 
tő le; így széli ,  's egy fára bölcs képpel lel ülvén, 
magában komolykodik. Neveti minden madár ’a gú
nyolja tisztelés helyett a’ hiút. Nem illik bölcsesség, 
mondának, harlchin köntösödhöz Igazságtok van, 
így csereg végre , észre és szóra térvén ál szótalan- 
ságából, most tudom már Barátim, mi a’ Sas nagy
ságának titka? Mi hát?  Az hogy ö Sasnak, ’s nem 
masnak, mi pedig másnak ’s nem Sasnak szület
tünk.

A’ PALÓCZ.

A’ törpe Palócz egy dombra állott-fel.  O he 
kicsinynek látszol, kiaitának társai. Magossabbra 
méné. Most még kissebb vagy, mondának azok. 
Fiikor a’ Mátra kellő csúcsára mászván fe l : Hat 
most millyeunek látszom, ordítoz A büszkén. Most 
már épen nem is látszol, féléiének társa i; kik küz- 
zül egy okosabb: maradj köztiünk a’ földön úgy
mond , úgy legalább latszol valaminek.

Így vágynak a’ csekélyek a’ nagy hivatalokkal!
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A’ VÁGÓ-MARHA.

A’ mészárszékhez kötözött Vágó mérges átko
kat szóra a' Szelindekre, Te hoztál a* veszedelem
be, te vérszopó, úgymond, ártatlan vérem reád kiált. 
Reám ? felel az eb ,  nem láttad e ' , hogy engem 
gazdám uszíto tt , ’s minden vétkem csak az eránta 
Való hűségein ?

A* SAS ÉS RIRICZ.

A1 Sas egy tó felett kerengett. Visítva csapko
dott körülte, kisdedeit féltve a’ Bibicz. IIo hó ,  
így szóll a’ nagy Szárnyas, itt kincsnek kell lenni, 
nagy prédát féltnek itt tőlem. Kurdász mindenfelé, 
’s a’ szegény Anya’ fészkére talál. ’S ez vala a’kincs, 
mellyet olly esdekelve féltél tőlem? szóll boszszon- 
kodva a’ megcsalatott. Uram ! felel remegve a' vizi 
madár, nekünk szegény Tólakosoknak minden kin
csünk a’ házunk népe.

HERCULES.

Hercules már mint Isten viziteket jára az 
Olymp’ Aszszonyainál. Vesztél volna hazádban nagy 
kamasz! így szóll dühösen Júnó , a’ mint ajtajat a’ 
vendég hétévé. Minerva együgyüséget olvasa-ki 
szeméből; Vénus pedig ügyetlenséggel vádoló moz
dulatait. Hercules sejdité, hogy nem tetszett a’ 
Dámáknak. Mit teve a' ravasz? A’ leg közeleb
bi Assembléében Júnónak méltóságos term etét, Mi
nervának tetsző komolyságát, Vénusnak pajzán sze
meit d icsérte; 's imé — nem vala Hercules többé 
nagy kamasz, sem cgyügyü, sem ügyetlen!

Ki kereste volna az O l-sep rő  Istenben a’ for
télyt, ez Aszszony • esméretet ?
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\  SZILVÁK A ÉS HERNYÓK.

A Hernyók egy S/.ilvafát már nagy részént le 
leveleztek. Hadjatok - el mái*, nyűge a’ jámbor. 
Majd ha levele/t elfogy Anyókám 1 feleiének azok» 
mit sajnálod tóljink, hiszen nem vagyunk e’ mi a’ 
te liaid i igenis., sobajta szegény, a* mennyiben raj
tam keltetek és élöskodtök, de ti is vagytok e vi
szont-jóval s íiúi szívességgel eráutam ?

Jo H azam , be soknak súghatnád ezt fülébe.

A’ BORJÚ ÉS MÉSZÁROS.

A’ lekötözótt Borjú kést látván villogni'a’ Mé
száros kezében, hoszszús szemrehányásokra fakacj 
elótte: hát ez vala e’ kétszínű, a‘ le sze re te ted , 
mellyel nékem különösen kedveztél, k ifaggattá l,  
szamomra az Anyám tölgyeiben tejet hagytál, ’s li
liomaid» takarmánnyal gondosan ápolgallal i Kis ho
lló! felel a' metszés közben a’ vérengző , előre e /en  
kedves szempillantásnak örültem , me Ily ben nyaka
dat metszhetem.

Hány szeretetnek nem illy zavaros a' kútfeje ?
4  T?1

A’ BOGARAK.

A’ Bogarak Kii'ályról gondolkodtak; mert ha 
a’ szárnyas és négylábú állatoknak Királyaik lehet
nek , miért no nékftnk? ezt mondatja velek hiúsá
gok. Már voksoláshoz készültek , a’ midőn a’ szelíd 
lsleuJ»)garkája így széli: «»llyakat, kik hitvány fon
ni el tündöklőnek, ’s mérgeseket, kiknek csípések 
halált okoz, közöttünk többeket esm érek; de kit 
erő 's ezzel járó nagy lélek bélyegezett volna Ki
rálynak , egvet sem tudok.

4



****** tig ******

A* LÉGY ÉS KOMONDOR.

Egy Légy sokáig boszszontotta az alvó Komon
dort. Pajzánul ingerkcde véle, majd orrára száll- 
ván, majd midőn mérgesen kapa az eb utánna, ka- 
czagva leszállván onnan. Végre a’ Komondor bodor 
szőribe akadt a’ gyáva, s megfogódott. Éles donga* 
sából észrevévén veszedelmét amaz; ladd kába, így 
szóll , nem ostobaság volt c' ollyanha kapnod, a’ 
évihez, néked csak közelitni is kész halál ?

A' SAS É3 ÖKÖRSZEM.

.ló napot Királytárs! így szóllitja-meg a’ kis 
Ökörszem a’ fa tetején komolykodó Sa9t. Keresi 
szemével a’ nagy Szárnyas a’ köszönni, ’$ egy sö
vény tetejében találja - meg. ‘S te is Király vagy? 
kérdi mosolygva tőle. Mintha nem tudnád , felel a* 
kis büszke, hogy én mint Király bírom a’ sövénye
ket. O százszor boldog uralkodó, mond a’ Sas, ki
nek országára se vágy senki; ’s magad is, mind el
lenségnek , mind prédának kicsiny vagy!

A’ VERÉB ÉS FOGOLYMADÁR.

A’ Veréb mérészen ugrosott a’ Vadász előtt, 
s rajta szemtelenségével mintegy paczkázni látta
tott. Semmit nem ügyelve reá, hagyta - el a’ Nimród 
unokája. Bizony nagyra vetetted fejed bará tom , 
szóll hozzá a’ fűben meglapult Fogoly; én e’ mé- 
részséget sokért nem tettem volna Neked nem is 
tanátslanám felel a’ csiripelő, de nékem annak ér
zése ád sz ivet, bogy nememből csak sok ér egy 
töltést.

On gyávaságának érzése , és hogy valaki bosz- 
szújára méltatlan, be sok embert vezet szemtelen
ségre !
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A’ VERÉB ÉS STIGLICZ.

A* Veréb a’ kis Stiglicz mellé szállá; tudsz c* 
szomorú újságot barátnőm? így széli biztosan hoz
zá , a’ Sas nagyon tör reánk. De hogy? felel mo- 
solygva a’ kis énekes, a'nekünk nagy tisztelet lenne; 
de inkatjh hiszem, hogy nem is tud O Felsége rólunk.

A’ BÜDÖS-BANKA.

A’ Büdös-Banka ege fenyves madárnak látszatni. 
Tollakat lopdosa tő le ,  ’s fenyő-bogyókat csipkédé, 
ámbár az éhség szokott eledelére gyakran viszsza 
szórttá. A’ Húros ineszsziről mosolygó a’ hiút. De 
szomszéd így szollá, a’ húsod ehetetlen, n' szagod 
tűrhete tlen ; akkor lesz te belőled Fenyves, mi
kor belőlem Császár- m adár!

A’ FÜLEM ILE ES VELYHE.

A’ Fülcmilc az erdőben hajoló hangokat csatto
gott a’ sűrű gallyak között. Mit töröd magadat hasz
talan szép torkú i így szóllitja - meg ötét a’ Velyhe, 
itt nem érti , sőt nem is hallja éneked senki. Ám 
legyen úgy, felel a' kis éneklő; h id d -c l ,  gyakran 
szint olly gyönyörűség énekleni: mint halgattatni

Ez az oka jó Olvasóim! hogy ini is í ró k ,  vagy 
olvastatunk, vagy sem , —  írunk.

A’ CSIGA.

A’ Csigának eszébe ö t le ,  egy felhőkig nyúló 
bikket megmászni. Minekutanna kél hónapokat tölte 
a’ lassú haladásban, a* fa derekáról viszsza poty- 
tyana a’ jámbor. Mar látom, így kiált - f e l , hogy a’ 
hirtelen m unka, soha se volt jö ?

Orthodoxok a* Magyar Nyelv mi Telesében, nem 
tartótoké’ ti is az én Csigáimnál ? r

t
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A* FÖSVÉNY' LEVESÉ.

A’ Fösvény sovány levesét meg vacsorái ván le
feküdt ; 's im álmában majd pénzt osztogata a’ sze
gényeknek : majd vendégek lepek- meg házát, majd 
pedig az Ispotálynak ajánlá egyik töke-pénzét. Az 
iszonyú tűnődések hideg verejtéket vonlak homlo
kára, ’s felháborodva riada- fel álmából. Atkozott 
mértékletlenség! igy kiált-fel fojtott hangon, így 
van az , ha az ember estve megterheli a’ gyomrát; 
búcsút ada az ártatlan levesnek is.

AESCULÁP.

Aesculáp az Orvos-Isten az Égiek’ mulatságá
ra chemizála. Leg elébb is a’ Szerelmet tévé osz
latólombikjába. Vénus kíváncsin leste a’ követke
zést, ’s imé az álló-részek ezek leltek: finom ön 
szeretet és hiúság kissebb vagy nagyobb bujaság- 
vegyülettel. Megcsóválta fejét a’ Szerelem’ latén- 
néje ’s félre állott. A’ Barátság tétetett utánna a' 
lombikba. Castor és Pollux vigyázva füleltek; de 
mint el nem szomorodtak látván , hogy a’ szent üst' 
allyán haszon - lesés és ön szeretet maradlak: a’ ne 
mes Sympáthia pedig, kivált ha ínséget öntött Ae
sculáp a’ barátság közzé , mint csupa h ang , jobbára 
evaporált. Majd a’ ^ irtusokat gyűrte ezután lom
bikjába az Oszlató. Az egész égi sereg vont vára
kozásban volt,  s mit gondoltok, mi sü lé-k i a’ 
próbából í linóm haszon - lesés , és hiúság a* vér 
mérsékletei állal külömbözö vegyúletekben. Már 
épen a’ Boldogsághoz nyúla Aesculáp, a’ midőn, 
h a d d -e l ,  igy szóll az Istenek attya, ez most is 
csak a’ képzelet ezérna - szálán függ nálunk, vagy 
maradna belölq. valami lombikod allyán, vagy sem
mi sem !



A' HÁZI MAJOM,

Egy házi Majom a’ tükör előtt megállván, fo
gat vicsorított az undok képre, mellyet abban lá
tott. Be csúnya állat vagy! így szóll a’ maga rnássá- 
h o z , hogy bújhattál abba a’ fényességbe i Egy a' 
szohában ugrosó Evét váltig vitatta n ék i , hogy az 
önmaga képe a’ tükörben. Tudnám én az t,  felel a' 
Majom ; vagy nem én vagyok a’ k é p , vagy a’ tükör 
mutat roszszúl.

Ha e ’ külömben volna az embereknél is ,  ki
merne Satyrát írni i

A’ MINERVA BAGLYA.

Erőket,  tehetségeket költ, ébreszt és mível a' 
Nevelés; újakat nem teremthet.

Miner/a nehezen szívelte, hogy az ö Baglya 
leg ostobább madár a’ szárnyasok között. Ha úgy 
akarod, édes Leányom, szóll Ju p ite r , én adok nagy 
füleket néki a’ hallásra , és nagy szemeket a’ látás
r a , tanítsd, majd megokosodik. Mindent elkövetett 
madarával a’ szegény Minerva, de bizony csak os
toba bagoly maradt az.

A’ KERTÉSZ ÉS FÁJA.

A’ Kertész egy fájáról fattyú gallyat metszen
ie. Nagy nyűgtől mentettelek most meg úgy e ’ fáes- 
kám , így szóll az Anyához. Bár ne telted volna, 
felel szegény, a’ fattyúgallyam sebe is az cnvini, 's 
csak nékem fáj í

Nincs Szülének rósz fiú, nincs Szerzőnek rósz 
munka. Mindegyikkel játszik a‘ természetes Storge. 
’s a’ javitni akaró csak epét mozdít.y
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AZ ÚNALOM.

A l l e g ó r i a ,

Az Unalom még inkább elunta magát mint va
lah a , ’s ásitva útnak eredt. Be tért  a' Kereskedő
höz , de ott a’ házi baráttal a’ gonddal meg nem 
fért. Be köszönt az Uzsorás - fösvényhez, de onnan 
a’ szenyvedö bú kicsukta. Majd a’ mezei parasztot 
lá togatá-m eg , azt vélvén, hogy a’ nala lakozó bé
kés nyugalomban testvérére akad , de ottan a’ mun
kás szorgalomtól meg sem pihenhető. Yiszsza kul- 
loga tehát ismét a’ ISiagy Városokba, ’s ott pompás 
palotákba vévé lakását, a’ ledér vigsággal abban 
egyezvén meg, hogy felváltva játszók ezentúl bűn
nek rolléjaikat.

A’ M ÉH -R A J.

Egy befogott erdei r a j , dicsekedve mutogata 
látogató Attyahainak czifra köpüjét, mellyet száma
ra a' gazda jószívűsége rendele. Szállastok csinos és 
alkalmas , szól! szánakozva az Anyai méh , de mint
hogy szabadságtok oda van, 's másnak gyüjtetekbe
lé m ézet, bizony drága házbért űzettek.

A’ CZEBRA.

A’ tarka Czebra formájával megcsalta az apróbb 
állatokat, s tölök vérengző Tigrisnek nézetett. Ret
tegett tőle az e r d ő , és sűrűbe rejtezett előle min
den. Tetszett a’ köz félelem a’ gyávának, ’s inár 
hajlandó vala kevélysége elhinni az t,  hogy ön vi
tézsége teszi rettentővé, a’ mint az okosbb majom 
egy fa-ág  tetejéről ezt súgja-le az elmeimnek : el 
ne felejtsd koma, hogy a’ tigris forma bőr alatt csak 
gyáva czebra szív dobog.
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A’ B ARKAS ÉS RÓKA.

A* Farkas irigylette az Oroszlán yiléz h íré t ,  
’s alkalmatosságra lese, megvívni vele. Talált ’s 
dühösen rohant reá:  de a’ kinek körmei közül vér
be fagyba csak alig menekedhete - meg. No hogy vi
selte magát az Oroszlán ? kérdi a’ gúnyoló Róka tő
le. Bizony derék legény, felel B’ogasi, alig bírhat
tam vele ;  bojtos serénye nagy védelmére valn, de 
csak ugyan megfojthattam vo lna , ha szerencséjére 
eszembe nem jutott vo lna, hogy a’ húsa úgy sem 
ehető ; eleresztettem tehát ’s egy csikót vágtani-le.

Be sokba kerül nekünk megváltani az t,  hogy 
más derekabb nálunk!

AZ EGÉR ÉS MÉH.

Az E gér  egy gazdag köpű alá lopódzkoda , ’s 
mézet akaia orozni belőle. A’ résen álló strá/sa- 
méhek megsejtek a’ tolvajt, ’s lármát zúgtak a* kas
ban. Távozz innen, így morogtak egy szívvel. nem 
tudod, hogy a’ vitéz m éh, bár minden csípése éle
tébe kerül is , meg viv ellenségével ’s nem átall 
meghalni hazájáért? Méziért, méziért v i té z i  iáim! 
felel futása közben a’ kis bajuszos; üres küpünek, 
úgy vettem észre , a’ méhei sem igen dongának.

A’ FARKAS ÉS KUTYA.

A’ Farkas olly báj-ecsettel festegeté a* kutyá
nak a’ szabadságot, hogy azt reá hirhatá végre az 
ötét követésre. Már mentek, a* mint a’ majoros , ku
tyája után Rittyentett, mellyre ez fogadását felejtve 
fordult meg, ’s törte magát Urához viszsza. Hm! 
Úgy látom a’ szabadság nem mindennek való; így 
mormol utánna nézve a’ Farkas: már én csak in
kább szeretnék magam Rittyenteni inasnak,T
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A’ PARIPA ÉS MAJOM.

Egy Paripa nyergestül együtt elszabadulván, 
az erdőnek szaladt. Ott egy fatetejéröl a’ nyeregbe 
szőke a’ Majom, ’s a’ kantárt megragadá. Téged 
hordozzalak e’ állatok csúfja , így szüli a’ büszke 
Csödör, a’ ki Uramat is csak kénszeritve hordoztam, 
's dühösen szökdelve iparkodott lehányni ülőjét ma
gáról. De barátom, így szüli egy elmenőRóka hoz
zá , a’ kit már egyszer nyereg alá fogtak, hitvány 
Majom is lovagolhat azon.

A’ BORDÉLY.

Ha a’ következés várakozásunknak 's munkánk
nak nieg nem felel, legyünk készek azt annak tulaj
donítani, hogy az eszközöket roszszúl választottuk
ineg-

Egy falusi Borbély sullyos beteghez hivattatott. 
Sok kuruzsolásai után elhala ez. Harangoznak a’ 
Patiensnek, János Deák! így szüllilja meg a’ föl
des Úr a’ Pseudo - Aesculápot. Már Uram, felel ez, 
én a’ beteget elébb megberetváltam, azután egy fogát 
kihúztam , majd kristélyt készítettem számára ; vég
tére hogy semmi sem használt, eret is vágtam raj
ta kétszer, egy szóval minden mesterségemet ki
merítettem körü lt te : mit tehetek én róla, ha az 
Isten másként akarta t

A’ NYÚZÓ

A’ Nyúzó kenyeret-nyújtott balkezével egy eb
nek , jobbjában pedig felemelt botját tartotta a’ suj- 
tasra készen. Gyanakodva oldalgott a' kutya, ’s a’ 
nyajas kínálásokat megvetette. Elfogadnám szíves
séged, így szüli végre vigyorgva , ha jobbod isolly 
becsületes volna, mint a’ millyennek balkezed lát
szik. .
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A’ HARCSA.

Egy tónak lakosai a’ Harcsát te t ték -m eg  ma
gok között Bírónak. Okosan ! ítéletjei rendszerént 
illy formán estek : a’ bűnös elkövetett tettéért, mél
tó , bogy torkom által múljon ki e ’ világból.

A’ 8TIGLICZ.

A’ Stiglicz mosolygva nézte , mint kent vcsz- 
szökre lépet a’ madarász. 'S képzelhetsz szomszéd 
olly ostoba madarat, melly veszszöidrereppennyen, 
's ne sejtse csalvetésed? ezt kérdi tőle. „Csak még 
magad is reá ne kerülj !”  De hogy is ne ! mond a' 
könyelméjü gúnyolva, ’s tovább repül. De a’ mada
rász hivó madarat rejtett bojtorjany közzé lépfája 
alá, eledelt hintett körültte, ’s a’ számosán erre se
reglett madarkak köztt,  egy jól intézett rezzentés- 
rc  a’ mi Stigliczünk is gondatlanul reppene fel fog
ságra.

Az undok vétektől ki ne iszonyodnék ? de ha ez 
Körmötzi aranyak’, szép leányka', csillogó érdem
jegyek’, 's fényes Rang’ bájos alakjaiban-lúnik-clö, az 
erős is megtántorodhat.

AZ ID Ö PRÓFÉTA.

A’ Szamár elorditottamagát. Essö leszsz e’vagy 
szél jó szolga ? kérdi a’ Juhász tőle. A’ füles sem
mit sem tudván prófétaságáról, olly képet csinált 
Urára, mint a’ ki épen prüszszenleni akar. Már hogy 
idő lcszsz gazdácskám, annyit mondhatok, felel vég
re bölcs komolysággal a’ Juhásznak,

Ezen kurta meséből .a’ tanúság ez : hogy min
dent készebb az ember naegvallani, mint tudatlan
ságát ’s nemértését valamihez. Sok pythiai kétértel- 
müsséggel , több bölcs halgatással vágja - ki annak 
gyanújából magát, t>
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PYGMALION.

Pygmalion az örült szerelem esdckléseivel rí t
ta imádott képszobrát. Hasztalan! nem nyerhete 
életet belé ,  ’s a’ szép márvány érzéketlen maradt 
rimánkodásira. Csapodárkodj inkább körülte , mint 
k é rd ;  igy széli egy elmenö barátja néki, ’sPygmá- 
lion a’ barát -tanátsra tüzesen kezdi dicsérni Szépje 
becse i t , a’ sugár szemöldököt, a’ szép hajlású or
ro t ,  a’ villám szemeket, a’ termet’ bájait, é sa ’ Vé- 
nusi mejjet; ’s im a’ márvány eszmélni kezd, moz
dul , mennyei! kegygyei tölt pillantatot vet térdeplő 
rabjára — de az élet’ első lélekzet-vétele sóhaj
tássá leve nála. líelj fel Pygmalion! igy szóllamla 
m eg, ti férjliak csak addig vagytok rabjaink, míg 
meghallgattatást n y er tek : nem mutatják e’ reám 
vesztegetett hizelkedéseid, melyekben te mester 
ön magadat d icsérted , hogy ti bennünk is csak ön 
magatokat szeretitek, ’s Nemünket gyengesége hasz
nálásával kénszerititek arra ,  hogy titeket uraljon.

A’ VIZSLA.

A’ fiatal Viszla fennyen kérkedék Annyának, 
mit tanúit azolta , hogy tőle elvalt. Ügyesen fito* 
gatja neki mesterségeit. ,,’S mi a’ jutalmad ?”  kér* 
di ez. Ha jól viselem magamat nem bántnak. ,,’S 
ha roszszúl ?” Ütnek. — Úgy édes üain, mond szá- 
nakodva az Annya, tanultabb vagy ugyan, de jóval 
is ostobább, hogy Uradtól el nem szöksz!

A’ JÓ GYOMOR.

Van e’ jobb gyomor az enyimnél? így szóll a* 
Gólya, mohon falván fészkében az oesinány kígyót 
és békát. Aligha nem jobb a’ Gazdánké, felel 
a’ fecske : a* feleségét más szere ti ; ö tudja 's csak 
vállat vonít.

G
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A’ NOÉ HOLLÓJA.

A* Noe Holló ja , kit a’ bárkából kémlelödni 
küld vala k i ,  a’ Csimboraszszó csúcsára szállá - le. 
H m , így kezd monologizalni, Noé Uram jól szá
molt okosságomra, melly szerint a'száradásról pon
tos hirt vihetnék néki; de épen erről gondolhatta 
volna azt is , hogy nem leszek ostoba szabadságo
mat újólag kénye alá vetni. Most az egyszer vár
hat míg viszsza megyek. He a' háládatosság! ezt 
súgja belől valami néki. Nem Nóe tarta e' ki száraz 
bárkája oltalma alatt az özönvíz köz ínségében ? 's 
most illy hitetlenül áru lod-el  első szolgalatját is ? 
— E j , igy szóll megkeménykedve a’ hitetlen, hadd 
tanulja-meg példámon a’ jámbor, hogy a’ háláda
tosság az özönvízbe fűlt!

A* HERING ÉS AZ ANGOLNA.

A’ Hering félve kerülgette a* tengerben úszká
ló Angolnát. Ne tarts tőlem jámbor, igy szóll ez 
hozzá, hiszen én is hal vagyok, mint te. Akármi 
vagy barátom, felel a’ H ering , de formád a’ kígyóé, 
pedig mindég jobban tartok az ollyantól, a’ kiben ké
telkedem , hogy barátom e’ vagy ellenségem.

A' GYŰLÉS.

Az Oroszlán egy terepély fán nagy zsinatot 
hallott. Az újság-kívánás alája csalta, 's ím a’ ma
darakat rajta Gyűlést ülve találja. Lesi a’ csevegő
ket,  ’s az érthetetlen zajgásban gyönyörködvén , so
káig visgálja a’ szóllókat, és balgátokat. Hm! így 
szóll végre mosolyogva, látom én ,  hogy mások 
Gyűléseiben is csak úgy van a’ dolog, mint nálunk, 
hogy a’ leghitványabbak fecsegnek legtöbbet, ’s tö
lök nem is szóllhatnak az okosabbak.y



A’ Nyulacska tavaszszal egy zöld vetésben von
ta-m eg magát. Hozzá megyen az Ü rge , mit kere
sel itt szemtelen az én vetésemben? A’ tiédben e* 
kérdi csudalkozva a’ bajuszos, hogy és mikor jött 
az birtokodba ? Gyáva , mintha nem tudnád , hogy 
a' tavaszszal ezen szántóföld alá ástam - be mélyen 
lyukamat; tehát^természet szerint engemet illet a' 
superaedificatum. H a ,  ha ,  ha, kaczag ballagása 
közben a' Nyulacska, csak mernék közelíteni az em
berhez, még ma megmondanám néki, hogy a’ fog
lalások minden nemeit nem m er í te t te -k i : mert az 
ü r g e - f o g l a l á s t  még nem esméri.

DISCORDIA.

A’ komolyabb Istenek szégyenlék azt a’ gyarló
ságot, mellyet a’ három Isten Aszszonyok a’ Discor
dia’ arany almáján való kapkodásban kimutattak. Ez 
csúnya per vala , szóll Jupiter a’Gyűlésben, ez hit
vány embernékhez illett volna ; és hogy a’ lázzito 
Discordia többé Egünket illy illetlen zavarba ne 
hozhassa, tanatslom , vágattassék - ki az arany alma 
fája. Deliberatum e s t , ’s fejsze vetteték a’ drága fa 
tövére. Csak rajta, szóll mosolyogva a’ viszszavo
nás Istennéje, mindég lesz Isten és ember között 
e n y i m  és t i é d ,  fs így nem lesz soha arany alma- 
ra szükségem.

A’ VARJÚ ÉS PACSIRTA.

A’ Varjú egy Szent Kép tetejére szállt: 's fel- 
fúvalkodva szemlélte az elmenök tiszteiéseikeit, 
mellyeket mind ön személyére ruházott hiúsága. 
Gyáva dug-kóiász! szóll hozza a' Pacsirta, szállj 
csak ama jegenyére , vagy más élöfára, ha mozdít 
e ’ valaki kalapot a’ hitvány Varjúnak ?

G a

AZ ÚJ FOGLALÁS NEME.
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COOK.

Be nagy a’ V ilág! igy bámult egy Pór a* begy 
tetejéről ! A’ tengeren kellene azt látnod ! felelt a' 
Világot körülhajózott Cook neki.

Mcgnyúgovás boldogságunk’s esméretünk szűk 
határa kö réb en , sőt Hazánk s/.erctete is gyakran 
nem egyéb, mint jobbnak, többnek 's nag) óbbnak 
nem esmérése, ’s tudatlanságunkig

BOLDOGSÁGUNK’ AKADÁLYAI.

A l l e g o r i a .

Közepén egy rengeteg erdőnek, mcllyet szám- 
tálán ösvények hasogattak, egyszerűn minden csil
logás nélkül állott a’ Boldogság Temploma. Pipe
réden  oltáráról bö kezekkel osztogatta itten kegyeit 
az lstenaszszony. Otet leikeresni számos sereg in
dult Napkeletről. Megálltatok! igy szóilita-mcg a’ 
Bölcsesség a’ Caravánt, bogy biztosabban érhesse
tek Testvérem hez, én lámpást nyújtok mindegyi- 
tek kezébe ; még ugyan nem ég kanócza, de uta- 
to-kban majd találtok világot. S im alig indúlának 
ei , égő fáklyával találják szembe a’ Nevelést. Nyá
jasan gyújtogatja ez azonnal a kanóczokat, de szúr
u n k  keze számos pecséteket hagy a’ lámpákon, 
mellyentől azok egész fényekben nem világíthatnak. 
Tovább az Ifjúság zajos indulatjai tolongtak eleikbe, 
a ellyeket a’ könnyelméjü Szerelem veze te : és ezek 
munkás kezekkel fontak azonnal sűrű ködöt nehéz 
párazalokból öszvo, ’s körül övedzték vele az utazó 
' 'é reget.  Aléltan pislogának egyszerre a’ mécsek. 
Ullüne ugyan kevés időre Utazóink szemeik elöl a' 
n.rrnas csoport, de nem sokára viszszatére, ölében 
hozván szülöttjeit, az élet Ínségeit, kikhez a* rég 
hatra hagyott Nevelés is sokakat vezetgete karjain. 
<S imé a’ karvágyó gyermekek j pajzánon tördeltek
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sok lámpákat öszve, többeket sárral tapaszthattak 
homályosokká. Tapogatva haladt ekkor az Útas-Se- 
reg  a’ kétes ösvényeken, de még nem csüggede el, 
a* mint egy Vén aszszony a' Babona, a’ Haszonle
sésre mint botjára támaszkodva, vigyorgva tipegett 
eleibe. Szép üres szavak között oltogatta ez el a’ 
még világító lámpákat, ’s kalauz fény helyett, látá
sinknál tűrhetetlen kénkö szagot hagya. Sűrű vak 
homály vette azonnal körül ezeket, ’s kétség között 
széliedének - el a’ széllyel - kigyódzó ösvényeken. 
Egyike a’ rabló vadak’ prédájává leve , másikát a* 
fénylő 1 id érez vezető posványba; imez tévedtten 
bolyongván fel ’s alá aléltan rogya-öszve, amaz át- 
kozódás köztt téré m eg-haladt útjára viszsza, ’s 
kétségbe esve veté magát az ólálkodó indulatok ve
szélyes karjai közzé. Zajos robajjal fogadta áldozat-, 
ját a’ féketlen csoport, *s nem sokára csontvázzá 
senyveszté azt. Minden lépéssel olvadott az igaz 
mesgyén haladó Caraván, ’s a’ mennyei édes fény
ben ragyogó Szent K üszöböt; csak egy két Válasz
tott tapodbatta. f

AZ ÜRGE ÉS VAKONDOK,

Egy Ürge a’ Vakondok lyukáig furta magát. 
Mit penészedsz itten barátom magános unalmadban ? 
így szóllitja-meg. Je r  ki a’ kellemes tavaszi nap
fényre, gyönyörködj a’ megújult természetben! Mi 
baszna menjek atyafi, felel fájdalmasan amaz, el
felejtettéibe’ bogy —  nincs szemem?

Különös érzeménnyel kell születnünk a’ bol
dogságra. Elfogadhatni az örömöket nem minden 
halandó dolga. Némellynek hasztalan nyílnak azok 
úton útfélen; hidegen jnegy - el inellettek a’boldog
talan, nem is sejditvén közel - lé teke t: ’s csak ös
vénye darabosságán jajgat, vagy n\eszszc boldog 
tájak felé tekintgetvén, eped ,  hogy el nőm é r t e , el 
nem érheti azokat soha!*
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A’ LÚD.

Egy Lúd az udvaron a’ több bázi tollasok előtt 
Nemzete régi hires fényével, becsével fennyen kér
kedő , ’s számos tudós munkákat számolgata, mel
lyel* tolláiból eredtek. Istenem ! melly igazságtalan 
a’ Világ! szollá mosolygva egy R écze , ma ha osto
bát akarunk festeni, azt Lódnak, Libának nevezzük.

A* FECSKE.

Egy pajzán gyermek leszúrta a’ Fecske fészkét 
a’ hajazat alatt. Elhagyom , megvetem a’ kegyetlen 
világot, a’ méltatlant, így szólít anyai keservében, 
erdőbe rejtezem a’ sűrűbe, hová dühösködésck 
nem hathat, remete leszek holtomig! Megtevő ezt: 
a’ szokatlan sűrűben bolyonga 's versent nyöge a' 
bús Gerliczével. Hát téged mi üze ide ? kérdi rész
vétellel a’ kis Fülemile egy bokor közepéből, embe
rek köztt a* te helyed. Ömlött feleletül a’ Fecske 
szájából a’ panasz. Barátnőm! szóll#nyájasan az éne
kes madárka , ha minden, a’ ki valaha méltatlansá
got szem ed e tt ,  bujdoklana, 's a’ társaságot futná; 
tagjaiban bomlana az fel. Lám az én harmadévi köl
tésein a’ holló prédájává leve, a’ tavalyit a’ mada
rász kalitkában rahoskodtatja, ’s im még is ez idén 
jó reménységgel rakám meg újra fészkemet. Menj, 
ha tanátsom tetszik, viszsza az emberek közzé, kik 
most is csak éretlenségből vétettek ellened , 's rakd- 
újra fészkedet, míg a’ tél ki nem szorít. T

A’ PERG AM EN-BŐR.

Egy nemes szármozásájjan kevélykedö, de üres 
szívó ’s fejű, gőgösen sétálgatott folyosóján fel ’s 
alá , 's hetyke kényből nyugovó házi ebét megrugta. 
Ne bántsd gazdám a’ kutyabört, morogfelköltében a' 
házőrző, e ’ takarja minden kincsed, betsed, érdemed.
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A’ GAZDAG ÜRGE.

jVTelly tűrhetetlen a’ kevély gazdag! minden ér
deme a’ vagyon, ’s ennek mértéke szerint becsül 
másokat is.

Egy gazdag Ürge’ lyuka szájánál megáll roskad- 
tan egy másik, 's az éhség ínségével könyörög nála 
alamisnáért. Könyörülj a’ szegény betegen, így es- 
dekel néki nyavalyám miatt a’ múlt nyáron sem ke
reshettem élelmemre semmit. Lódulj előlem , kiált 
orr-dugva a’ gazdag, a’ beteg szagot nem tűrhetem. 
M ás nap egy attyalia keres i-m eg : segíts rajtam, jó 
bátya! így széli hozzá, a’ múlt nyáron a’ zápor 
lyukamat elrontván, mást kelle ásnom , mellyetújra 
elvesztettem, ’s élelmet nem gyüjihettem; tudod 
úgy i s , hogy közel - vérség vagyunk. De hogy is 
ne , felel gúnnyal amaz, takarodj! Nemzetségem
ben koldusokat nem esmérek. Már csak azért sem 
adnék, hogy a’ világ atyádfiának ne hidjen. A’ sze
gény Ispotály számára kéregetek, igy kiált he egy 
harmadik Ürge hozzá; reményiem, nem jöttem ide 
híjába. Most azt egyszer hasztalan fáradtál, 'felele 
a’ megkerestetett; a’ tél végét nem tudhatni, még 
magam is megszorulhatok. Az,Úrnak igazsága van, 
igy szóll-közbe a’ csapodár E gér ,  melly épen hí
zelkedve simúla elöl; sok korhely megfordul a’ 
szegény és beteg köztt , szűk 's drága most a’ takar
mány. Mi icve belőle i az, hogy sem a’ nyomorult
nak , sem atyafinak, sem ispotálynak nem adalék 
semmi: da a’ fark-csóváló Egérke koszttársúl véte- 
ték - fel !*r

\7 j ABDÚL UDVARI BOLONDJA.

Abdúl Persa Kalifnak hűséges udvari bolondja. 
Homár, egy nevezetes tolvajságot fedeze - fel , mel- 
lyet ez annál nehezebben szívelhető, hogy a’ lopást 
llász izán , egy kedves embere követte -e l ,  a’ kit



szegény sorsból emele nagy rangra. Lánezra vere
ti azonnal, 's halált szán első felindulásában az Ud- 
varnok fejére; a’ bolondnak pedig tele erszényt 
nyújt hűsége béréül a' kezébe. Felséges Uram, ha 
valamit érdemlettem csekély te t tem ért , monda a* 
bolond, engedd nékem jutalomul, három napi Ka- 
lifaságod által; erszényedre míg udvarodban, mint 
eddig, kényént élhetek, úgy is semmi szükségem. 
Mosolyog a’ Fejedelem a’ hív szolga tréfájára, 's 
által adja rangját, hatalmát becsülete lekötésével 
néki. Most tehát elsőben is Fő Asztalnokommá tesz
lek A hdúl, igy szóll méltósággal az új Kalifa, 's 
azonnal gondja alá adja étkeit ’s drága süteményeit; 
do Ahdúlnak, kit minden evés idején drága temjén 
és mirrha füstéi füstöltete k ö rü l , ezekhez nyúlni 
fejveszteség alatt nem vala szabad. Harmad napra 
már az éhség homály - fátyolt vona az Abdúl sze
m eire ,  ’s hanemha becsület - szavát adta volna bo
londjának , hajlandó vala roszra venni a’ t ré fá t , ’s 
boszszúsan véget szakitni annak. I)e van e’ emlé
kem eszem, így szóll végre mintegy eszmélve , igy 
kínoznom magamat? ki veti szemem re, ha a’ gon
dom alá bízott étkekből, mellyeknek számát tán 
Komár nem is tudja, keveset csippentvén, éhsége
met enyhítem? O r nem ügyel re á m , 's Komár sem 
kívánja, esmérem, éhen - halálomat. Kinyújtja ke
zé t ,  ’s mohon harap egy darab süteménybe. Ekkor 
felpattan egy oldalajtó, ’s Komár berohan: lesette
lek Abdiil, így kiált az éhes falónak, becsületed 
kezese Kalifaságomnak, tehát halál fejeden! Nem 
tiszteltelek e’ eléggé drága illatokkal, hogy így meg
rontsd parantsoinat? Komár! szóll megütközve Ab
d ú l ,  a* tréfa elég kemény volt; azt nem reményiem 
tőled, hogy számos jótétimért tegnapelötti leeresz
kedésemmel viszsza-élj,  ’s éhen kívánj merő ét
kek köztt elölni. Nem Uram Kalifa! felel térdre 
bukva a’ bolond , én csak Haszszánt kívántam e* tré
fával — mellyröl térdemen kérek bocsánatot tőled

* * * * * *  ío/f * * * * * *



— m enteni; ’s téged mint leghívebb szolgád emlő* 
kcztetni arra ,  hogy a* szegényt míg jó karba nem 
teszed , magas polezokra ne emeld, külömbcn a’ 
tolvajságra magad szabaditod - fel. Magadon tapasz
taltad most, hogy a’ szelíd becsület selypegése gyen
ge hang az üres gyomor korgása m elle tt! Kegyesen 
mosolyga javallatot a’ Fejedelem; vigyázóbb leve, 
’s Haszszán csak számkivetteték. y

A* RÓKA MINT BÍRÓ.

A’ Róka bíróságért csdekle a’ négylábas állatok 
között. Esze van, mondanak pártfogói. Igenis ravasz 
fortélyokra , feleiének ellenzői. Az igazat ki fogja 
mondani, mert bátor, mondának azok. Úgy van, 
az orozó lopásokra , feleiének ezek. Nincsenek kör
mei a’ ragadozásra, sem agyara a’ vágásra , szolid
nak amazok. De farkat csóvál, vagy meg harap; 
viszszonozák ismét emezek. Igen igen Uraim, szol
idnak végre sugdosva a’ pártfogók; de lyuka min
dég tele válogatott apró marhával, meg fogja bírni 
a’ traktákat. Úgy c’ ! már a’ más ! leve reá a’ felelet
— ’s Bírónak tétoték a’ csirkészö Róka,

A* EB ÉS ÖKRÖK.

A’ házi eb igv szóllitá meg gazdája pár jármos 
ökrét:  melly példás a’ ti barátságtok szomszédim, 
régen szemléllek benneteket, és soha sem vetteni- 
é s z re , hogy kotzódtalok, vagy türköztetek volna 
egymással; nagyon kell néktek egymást szeretnetek. 
Gondolod e’ szomszéd? felel az egyik jármos, 
hajtőnk’ kormányzó ostora *s a’ köz járom' terhe 
nem sok rést 's időt hagynak, ha kedvünk jönne is 
hozzá , a' veszekedésre.

Uly laboj áll gyakran a’ házassági szent szeré
té t is !

* * * * * *  IOC» *»*«<•■*



AZ ÓRA ÉS FŰRÉSZ,

Mint irigylem sorsodat! monda az Ó ra , a' fa
lon veszteglő Főrésznek; míg én éjjel nappal járok 
kelek, te henyén függesz a’ szegen. Szánj inkább 
barátom, felel a’ Főrész ;  ha munkás kézben forog
nék , használnék is, fényiének is, most gyáva ke
verésemben oesmájiy rozsda-szenny em észt-m eg!

A’ M ACSKA ÉS ORSÓ,

Re különös szérdéknek kell néked lenned ! ezt 
mondja haczagva a’ Macska az Orsónak. Többnyire 
a’ rokkád ölében látlak atyafiasan nyugodni, még 
is te hitetlen, mennél jobban lépik szaggatják an
nak szegénynek a’ haját, annál vígakban tánezolsz. 
Az igaz ezicza koma , felel ugrosása közben az O r
só ; de tudod e’ mi az oka ennek í Az hogy mennél 
inkább fogy a’' czibálás által rokkám , annál inkább 
telek én.

Gazdag torokban ritkán találsz a' mái világban 
szinetlen könyökét az örökösök szemeiben!

A’ KERTÉSZ ÉS VÉN VADALMA.

A’ vén Kertész, ki csak az imént veve fiatal 
feleséget, kést, főrészt készitgete, ’s megalla egy 
Vadalmafa előtt. Mit akarsz velem gazdácskám ? kér
di ez szelíden. Gallyaidba nemesebb almát o l tok , 
vala a felelet. Meg vagyok én elégedve a’ maga
m éval, így esdekel a* fa; ne vagdalj, úgy is régen 
voltam én már veszsző, ’s életnedvcim nem igen 
hatnak már a’ nemes galyhoz fel. De barátom, fe
lel sóhajtva a’ kertész, én tudom, hogy könnyeb
ben lehet a’ vén vad fából fiatal ótvány, mint vén 
nÖtelen legényből fiatal házasig %

m ««« 106 m *h í
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A’ KARAS ÉS TYÚK.

Ülj t e  a’ tojásokra, majd rikoltom én a’ hajnalt, 
így szólít a’ Tyúk a’ Kakasnak. Beáállott a’ szegény 
taréjos; de mi lett belőle? A’ Tyúk éjfél tájban ri
koltotta a’ hajnalt, a’ Kakas alatt pedig megzápultak 
a' tojások.

Felfordul az a’ ház , mellyben a’ konty a’ ka
lappal rollét cserélnek !

A* MOGYORÓ-BOKOR.

A’ Mogyoró-bokor egy kert szegletében nehe
zen szívelte , hogy gyümölcs-szedéskor termése el- 
mellöztetett. ím’ én gondosan neveltem csekély gyü
mölcsömet , így panaszkoda a’ jámbor, előre hízel
kedvén magamnak azon édes rem énnyel, hogy azzal 
jó gazdámnak, ki kertében megszenved, kedves- 
kedhetem ; de képzelt örömöm füstbe méné. Ne ag
gódj barátném , így vigasztaló ötét egy közel álló 
almafa', szükséges e ’ azt mindég tudni másnak, hogy 
kötelességed tellyesitcttcd ? Kebeledben marad a’ 
b é r ,  az édes jutalom!

A’ VARJÚ ÉS TENGLICZE.

A’ Varjú verözni ü lt-k i egy fa tetejébe. Mellé 
szállt a’ kis Tenglicze ázott tolláit szárítani. Lódulj 
in n en ! a’ napot elfogni tőlem ’s árnyékot tartani 
jöttél c’ ide ? hogy csúfosan cl ne csipkedjelek mel
lőlem ! Hogy foghatnám én cl kis tcsieminel a’ na
pot tőled, felel a’ Tenglicze, a’ ki ktilümben is a’ 
nap súgára mentében előttem ülsz? Meg súgom én 
mi az oka, hogy magad mellett nem szenvedhetsz: 
— gőg baráton« ’s gyáva irigykedés !

Sok Patronus így vonja - meg kegyét folyamodó
jától; sok fél az árnyékoltatástol, több gőgös, de 
legtöbb az irigykedő.
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COLUMB.

A* hazáját szerető Columb megkínálta a’ Genua’ 
Tanácsát szolgalatjával, ’s ajánlá az új Világ felta
lálását. E lő-rak ta  gyanúit, mellyekből ennek léte
iét sejté, 's okait nemes bizakodásának; mind híjá
ban! Genua’ Senatori ré sz -sze r in t  mosolyogták a’ 
Nemest mint álmodozót, rész-szerint felhozott erős
ségeit vitatgatták. Ám legyenek jelenségeim cse
kélyek , szóll végre a’ nagylelkű, kezét szivére té
v e ; én érzem itt a* kezem alatt az új Világ léteiét: 
*s csak azt fogom sajnállni, hegy nem hazám zász
lója alatt kereshettem fel azt.

Édes remény egy jobb egy boldogabb H aza , 
egy szebb Létei erán t;  ám ostromoljon a’ gyáva fél- 
szegség, 's hiú észfitogtatás; én szivemhez szoríta
lak mint sajátomat, mint boldogítóját éltemnek, 
*S vigasztalómat ösvényem tövissei között.
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APHORI SM ÁK

v. virtus’ szeretete sok embereknél nem egycbb 
büszkeségnél és tisztelet-halászatnál. Lármás vir
tusok és privilegizált vétkek egyaránt tulajdonaik 
ezeknek; ’s valamint egy virtust is, mellynek elmu
lasztásából gyalázat harámlana reá jok , cl nem mel
lőznének sokért; úgy minden vétket, mellynek kö
vetése a’ nagyvilág iónjához cs becsület-szeszihez 
kötteteltnek tartatik , két kézzel elfogadnak. Vir
tust gyakorolnak, csak hírével essen a’ Világnak; 
de a’ vétektől sem idegenek , csak meg ne tudja a* 
Világ.

2. A’ hegyes fejérszemély fortélyai épen ollya- 
nok, mint a’ selyem-bogár gombolyagja. Magában 
foszlik-le egészen, ha a’ végire akadtál.

3. A’ kevély szokszor a’ nevetségig le alacso- 
nitja magát, hogy másszor fényt ’s tiszteletet va
daszhasson. Ollyan ö mint a' karikás o s to r , inelly 
mennél nagyobbat akar pattanni, annál szülvebb kari
kába görbedez.

í\. Úgy latszik, mintha némelly embereknek csak 
azért adattatott volna az ész , hogy bukdosásokat 
mentegessen; ’s szív, hogy szüntelen csalattasson. 
Sok ész menteni jó ,  tanácsolni rósz. Sok szív o l
lyan, mint a’ rósz pléhü ajtó, csak nyílni szokott és 
zárni nem tud.
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5. A’ pénz politikai levegő. Nélküle ki társa

ságban élsz lélekzetet nem vehetsz. A’ ki tehát azt 
ostobául elpazérolja, hasonló azon gyöngy-balászboz 
és búvárhoz, ki a’ vele üveg harangjába szorult le
vegőt éJte kárával könnyelmüleg kibocsátani. A’ ki 
pedig kincse halmán ülvén sovárog ’s pénzéből köl
teni re tteg , hasonló a’ penészes sírboltok senyvesz- 
tö gőzei köztt nyomorultan pislogó mécsekhez.

6. "Minden tudomány minden m estersége’ vilá
gon magában elég egy ember idejére és tehetségei
re. Innen a’ ki egyben halad , nem a’ ki sokon in
dult,  lehet Nagy ’s Világ’ Jóltévöje. Az universal- 
Geniek előttem ollyanok, mint a’ melly bajnokok 
elindulván Olympia fövenyén pályát futni, széllyel- 
futkosnak a’ Circusban a" nélkül, hogy csak egy is 
haladna a’ czél fe lé , 's pedzené a’ diadalmat.

7. Különös az , hogy rendszerint más , sőt épen 
ellenkező tulajdonságokkal szoktunk mások előtt 
kérkedni, mint a’ mellyekkel bírunk. Jele ez annak, 
hogy hitvány kérkedő szavaink vagy szembekőtő ma- ( 
sokra nézve, hogy fogyatkozásainkat ne lássák, vagy , 
szivünk óhajtásainak tolmácsai, mellyeknél fogva , 
vágynánk bírni azzal, a* mivel dicsekszünk.

8. Tagadni nem lehet, hogy a’ test külső formája, j
első tekintetre, a* nélkül,  hogy azt észre vennénk 
előítéletet támaszt bennünk. A’szép testben szép lel- í 
két keresünk, az izmos szálas termetben bátor szivet, j 
így a’ pórság előtt a’ nagy has néminemű tekintetet sze
rez. () rendszerint a’vagyont tiszteli az emberben; 1 
a* ki pedig hasat növesztett, keleset kellett annak r 
dolgozni, 's még is bő értékkel bírni a r ra ,  hogy jó e 
asztalt tarthasson. n

q. A’ TN1 agyarnak nemzeti charactere nemes 
büszkeség és kevélység. Ez néki mind ere je ,  mind 1 
gyengéje. Az az arány, mellyet ezen tulajdonság r  
vesz magának benne, vagy Ibisnek em eli-fel ölet, h 
vagy a’ porig alacsonitja-le. d

jo. Az olly jó szív , mellynek apathia , plileg- v
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ma , és vér-m érsékle te  , nem pedig állapodott gon' 
dolkodas módja a kútfejei, csak vas karika az em
ber o rrán , mellynél fogva ötét mint a’lánczos med
vét,  a’ hova akarod, hordozhatod.

11. Egyes nagy tettek nem tesznek Hőst. Foly
tatott nagy lélek a’ Hősé. Ezek számos gyengesé
gek köztt épen ollyanok, mint a’ czifra paszamantok 
a' rongyos köntösön.

12. Rendszerint az olly büszke emberek, a' 
kik másoktól szerfelett kívánnak tisztel tét n i , semmi 
tulajdonsággal nem bírnak, sőt magok sem tudnak 
gyakran magokban megnevezni, a’ melly tiszteletet 
érdemlene. Az illyek hajlandók méltatlansággal vá
dolni a’ világot, melly ataija érdemeket elesmérni,

- 's többnyire boszszúsok az egész emberiség ellen.
13 . A Kereskedés a’ Status' gyomrának motus 

i peristalticussa ; e' nélkül sem test sem erő nem ne* 
t vekedhetik.
, i4- Nincs szerencsétlenebb em ber, mint a' ki

soha tiszta rokon szivet nem szorított a' magáéhoz; 
r a’ kinek csak bor ’s kártya adlak barátokat, s zu* 
i dúlt indulatok kedvest.

15. Némelly édes Uracs épen ollyan mint a’ 
, pulyka; egyebütt jó izü , de a’ fejét el kell vetned, 
ti 16. A nagy Városok egy Országban épen azok,

a’ mik az ablakok az épületen. Kevés illendő vilá- 
.. gossagot ád néki; sok igen 9zellössé tészi azt.
!- 17. A' melly ember felöl hoszszas tarsalkodás
; után is meg nem határozhatom az t,  hogy a* jó vagy 
k roszsz emberek közzé tartozik e’ ? bizonyosan gaz- 
ó ember. Mert nyilt szív az emberséges ember tulajdo

na ; ’s nincs neki oka a rra ,  hogy magát alorezazza. 
ís 18. A’ Fényűzés’ tulajdona az , hogy minden
d Kend egy grádicscsal fentebb hélyaz. Ez vont húi- 
g ra veszi a’ Státot, a ha abban labra kapott , a ’szem- 
t, lélödö Kereskedőt (Speeulans) és mesterembert bol

dogítja ugyan, de minden más Kend szenvedoleg 
?* van benne.
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19. Szünetlen van egy egy szives kívánságunk, 
vágyásunk , óhajtásunk ; 's ha ezt elértük , más újat 
teremtünk keblünkben. Épen úgy vagyunk vélek, 
mint az Útazó a’ városokkal és falukkal; mihelyt 
egyből k ié r t , a’ szomszédot törekedik e lé rn i , melly- 
nek tornyát maga előtt látja.

30. A’ szerencsétlenség részvételt s zü l , sőt 
megbékéltet gyakran halálos ellenségeinkkel is. De 
sokaknál, úgy látszik, a’ más bajában való részvétel 
nem egyébb, mint titkos öröm azon, hogy az őket 
nem é r te ,  ’s mást alázott- le .

ist. A’ ki csak bajában, ínségében k iá lt’s folya
modik Istenéhez, hasonló a’ nyúlhoz , melly egyéb
kor néma lévén, csak ha halálos sebet kap, vagy az 
ebektől marczongatlatik, sikót, kiált.

a3. A* pazérló szivesen beszéli nagy summák
ró l  , 's az ezereket csak olly könnyen pergeti nyel
v é n , mint a’ Csillagnézök az ezernyi ezer mértföl
deket , midőn az égi testek távolságaikat mérséklik.

23. Az ember a1 maga szerencséjére nézve épen 
ollyan mint a vadász. Egyik a’ nagy tűz és sze
lesség miatt szalasztja el a* vadat. IVlásik vállán fe
lejtvén fegyveré t , későn kapkod h o zzá , ’s boszszú- 
son vakarja fejét. Harmadik lesben áll ,  vagy unta- 
lan futkos, ’s ellövi más elöl az özet. Negyedik va- 
dásztanátsokat osztogat; de maga vagy előre vagy 
hátra lő ’s kifogásokat keres. A’ jó puskás pedig 
bevárja a* vadat, ’s felvont fegyferével elejti azt.

24. Sorsunkat állapotunkal épen úgy vagyunk 
mint a kalapunkal, mellyet más tett a’ fejünkbe ; 
mind a’ kettőben találunk mindenkor igazítani vagy 
leg alább újjal biezczenteni valót.

25. A’ mai Századnak betegsége l á t s z a t n i  
a k a r n i .  Egyik fényt ü z , hogy gazdagnak tes
sen; másik száraz terminológiát tanul, hogy T u
dósnak tartasson ; harmadik hivatalt ’s érdem-jegye
ket vadasz , hogy Haza’ Oszlopának láttasson ; a' 
negyedik pedig szundién a’ becsületet hordozza
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«zajában ’s duellirozik, hogy hecsüleles embernek 
nézettessen.

2Ö. Minden embernek három nemű természete 
van. Egyik a’ Születésé, másik a’ Nevelésé, har
madik a’ Szokásé. Ezek szabadságunkat úgy meg
szorítják , hogy az többnyire nem egyéb mint nem
tudása annak, hogy mellyik természetünk határoz
ta -m eg  ez vagy amaz cselekedetünket.

27. A’ ttégiek vénusbeli megtartóztatásaiknak 
nem csekély oka és segéde volt az, hogy a’ ruha
beli bujaság a’maga ingereivel nem ostromlotta e r 
kölcseiket. Testre tapadó köntös helyett, attól el
álló sok redöjü ruházatok fed ték-e l  az Aszszonyi 
kecseket, a’ kiváncsi szem elöl.

28 A’ ki plánjait úgy csinálta, hogy minden 
posztokra emberséges embereket rakott,  bizonyos 
lehet benne, hogy megcsalatkozott.

2<). Csak az emberesmerö lehet igaz embersze- 
retö ’s mások erant kiméllö O képzelt tökélletes- 
ségeket nem fog tőle kívánni, ’s gyengeségeiket 
esmérvén, mindenkor szemei előtt fogja tartani azt, 
hogy a’ jó ember az, a’ kinek számos gyengeségei 
's bukdosásai, nem a’ szív’s character romlottságából 
folynak.

30. A’ Házasság gyakran valóságos hideglelés; 
öszvekelés előtt fazás, benne forróság, utánna fejfájás.

3 1. Az udvari embernél fénylés a’ boldogság 
surrogaluma. O nem irígyli, jámbor mezei ember, 
hogy te boldog légy falusi csendességedben , csak 
hogy néha méltoztassál az ő ragyogását is bámulni.

3a. A’ mesterembereknek egy negyede él rend
szerint a’ Század’ gyarlóságából, másik negyede az 
emberek' bohóságaiból,harmadik» ezeknek romlottsá
gaiból, 's csak egy negyede — az élet szükségeiből.

33. Nincs szenvedhet*!lenebb kevély, mint a* 
ki rncghunynyászkodást szmlelget (affértól). Ollyan ö 
mint a' lesbe simult macska; tarts szüntelen vesze
delmes szökésétől. Tűrhetetlen az olly Nagy is , a*

H i
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ki természete ellen , melly gőg, le ereszkedést mi
m é i , ’s csak feje nem szive után emberbarát. Az 
illyen inkább feszit (geniroz) mint a' goromba ke- 
v é ly ; ált’ csillog tanult mestersége ’s a’ mit egy ke
zével á d , a’ másikkal duplán viszszarántja. Ez ám
bár minduntalan attyaíiának fogad ’s barátjának 
szóllitgat, nem bágy soha magadat nála elfelejtened.

34. Nincs világi szerencsénknek nagyobb ellen
sége , mint a’ magunkba való bizodalmatlanság. Ez 
erőnket magunk ’s mások előtt rejtekben ta rt ja , ’s 
azt cselekszi; hogy minden gyávát magunknál kü- 
lömbnek, minden nagy munkát erőnk felett valónak 
tekintsünk, ’s ez a’ bizodalmatlanság vagy hülyékké 
formál bennünket, vagy ügyetlenül szakasztatja - el 
velünk szerencsénket.

35. Az együgyü kevélyel úgy van az em ber, 
mint a’ pókkal; tudjuk hogy nem csip , még is iszo
nyodunk tőle.

3ó. A’ melly Ifjú a’ házasságtól korán iszonyo
dik , a* nőtelen arany szabadságát d icséri, ’s a’ Szép 
Nemet kissebbitgeti; elveszett az ,  vagy veszni in
dult ! Inkább fussd azt ártatlan lyánka, mint a’ pestis 
mételyében küszdő t!

37. Az igaz Túdós nem lehet tudományában 
kevély : mert igen érzi ’s tudja mennyit nem tud még.

38. A’ hajadon leány ollyan mint a’ görög din
nye ; a’ mellyért midőn megfizettél, nem tudod mi 
izü és szinü gyümölcsöt vettél.

89. Társaságban szüntelen maszkot hordoz az 
ember. Ezt szellőztetni, vagy csak pillantatokra is 
letenni, melly kedves melly szükséges gyakorta a’ 
magány ! a' magunkra való szorúlás !

40. Égő lámpa a’ szerelem; de időjártával pis
log ’s el is alszik, ha a’ féltés ollykor ollykor ola
jat nem tölt reá.

4 ». Dicsérd az Aszszony’ kecseit, ’s a’ férjfi 
nagy eszét; úgy boldogulsz ’s kedves lészel az em
berek között.
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45 A’ fösvény’ a’ pénz csörgést, a’ lyanka a 
csapodár szó t , ritka hogy meg ne mosolyognák.

43. Leg jobb eszköz az emberszeretetre a z , 
bogy másokra soha se szoruljunk, ’s így ne legyen 
módunk tapasztalni az ö szeretetlenségeket.

44. A’ Rang egy sok redöjü csillogó palást, mclly- 
nek ránczaiban sok gyengeségek fészkelnek ; de a’ 
csillogás fényt veszt, ’s e’ miatt ritkán láthatod azokat.

45. A’ melly leánykát néked javalltján, csak 
j ó n a k  mondják, bizonyos lehetsz benne, hogy 
nem szép. Mert a’ férjüaknak azon gyengeségek, 
hogy ök a’ Szép Nemben a’ szépséget első tulajdon
ságnak nézik, annyira esméretes, hogy ezt a’ lyánka 
jóakarói, ha lenne mit, első helyre tenni ’s vitatni 
bizonyosan el nein mulasztanák.

46. Boldogságunk’ egyik ellensége e r ő l k ö 
d é s  t ö b b n e k  l á t s z a t n i  mint a’ mik vagyunk, 
’s a’ velünk cgyszörüeket hátra hagyni.

47. lntereszsze, haszonlesés az a’ ezément, 
mell) a’ Világ ’s társaságok’ bálvány coloszszait tartja. 
Ez hozza mozgásba az cröket;’s nélküle ezek eltunyúl- 
ván , az ember állati korából nehezen kelhetne-ki.

48. A’ hivatal mint egy Lámpa fényt vesz és ád, 
a’ szerint a’ mint ki ül rajta. A’ gyáva elmét nagy 
hivatalon épen úgy képzelem , mint a’ szédelgés fe
jüt nagy magosságon.

49* A’ ki néked megelőző udvariságával az 
unalomig kedveskedik, ’s minden kicsinségekre ki
terjedő ügyelőmmel fogadja szíves látogatásod, vagy 
hidegséget palástol, vagy hasonló tiszteletet vadász 
és kíván.

50, Úgy tapasztaltam, hogy a’ ki sokat szeret 
a’ gazdaság’ folytatásáról beszélni ’s másokra tolni 
gazdasági tanátsait és tapasztalásait , rendszerint 
roszsz gazda s legfellyebb haszontalan plán-koholó!

5 1. A’ ki házasságokat szeret szövögetni, ’s köt
n i , sokszor hasonló a' madarász hivó madarához. 
Cseveg víg kedvteléssel, cseveg az ártatlan, a’ gon-
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datlan, nem tudván, hogy kedves feleit ámítja 
énekével 's csalja a’ rab ság -a ’ veszély-hozó lépve.

5a. A’ sziveket vadászó Lyánkáról, ha azt csak 
hiúság vezérli ,  ne ess kétségbe, hogy rósz feleség 
's házi Aszszony lészen. Csak hadd ótet magát, ki
forrni,  kijátszani, mind kettő a’ leg jobb leszsz. 
Mint a’ hajós a’ szélveszek közzül, úgy ő a’ hegyes- 
kedés nyughatatlanságaiból óhajtni fogja a’ nyugo
dalmas kikötőt ; ’s kivált kecsei hanyatlásokkal 
több becset kap előtte a* Férjft Nem, mellyet 
eddig azoknak hódolni látván , fel sem vett. Más
ként van a* férjfival a’ dolog. Egy ostromokhoz 
szokott Ifjú ritkán leszsz hív 's Nőjét becsülő Férj. 
Szabadabb gondolkodás módja, szabadabb élet és vi
selet, ritkán engedik ötét a’merő hiúságnál maradni.

53 A' kit gyermek koriban gondolkozni nem 
szoktattak , ’s lelke mintegy szűk vagy csak rágott 
eledeleken sóvárgott, rendszerint úgy jár, mint sok 
bútoros 'Sidó, a’ ki foghagymás pirításhoz szokván, 
millionair korában sem mer jól lakni.

54. Egy vétek rendszerint terhes a’ másikával, 
's mint némelly neme a' férgeknek szüntelen költik 
egymást. Ha egyben lélckzcsz nem vagy magad ha
talmában többé.

55. Osztály az atyafi szeretetnek, kártya 's más 
nyerekedö játékok a* characternek, bor a’ tempera
mentumnak próba kövei. A’ haragot nem tegzem 
hozzájuk. A’ hirtelen , de kurta tüzű haragnak a’ 
jobb emberek; tartós, fojtott de alattomos, bosz- 
szúállást lihegő 's orozó harag a’ ezudaroké. A’ ne
mes haragú oroszlánéiul, útjaból kitérvén elvonom 
magamat; de a’ lest álló hyaena orozva el * öl.

56. A’ kit hoszs/as haragunkra méltóztatunk, 
‘s boszszút koholunk ellene, akaratunk ellen is vagy 
becsüljük azt ,  vagy félünk tőle.

67. Ritka véthet s zí v  csábításból és jó czélból 
nagyobbat az emberiség ellen , mint a’ kényeztető 
Szüle. Gyermekeiben mint meg annyi oly vöt ereszt-
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get ki kebléből a’ szelíd galambok k ö zzé , ’s az ín
séget egész Nemzetségekre ön ti-k i.

58- A’ ki sokat szeret disputálni, vitatni, nem • 
enged soha, önfejű ’s elhatározólag ejti véleményeit: 
ritkán ért az csak középszerű tudományt is ! ’s több
nyire előítéleteken úgy é p i t , mint axiómákon.

^9. Ha embertársadban szivet és segéd kezet 
akarsz nyern i, kösd önszeretetét és hasznát a’ ma-. 
gadéhoz ; ez az egyetlen eszköz, mellyel hozzá fér
hetsz. És ha azt akarod, hogy mások Arég gyanánt 
vegyenek ’s bánjanak veled , te is ne vonakodj néha 
eszköznek használtatni.

63. Rendszerint minden Nemzetségben, Fami- 
liában a’ legszegényebbek a’ legkevélyebbck. Ugyan 
is az embereknek viszketegségek van fontosoknak 
látszatni. Ezeknek pedig már csak szárniozások ma
radt fenn, mellyel szembetűnni reménylhetnek, 
mind untalan azt vitatgatjak tehát ’s hordogatják elő 
beszédekben,

ö t.  A' szerelmes’ örökkévalósága, az adós’ sie
tése , a’ Menyaszszony’ könnyei mikor viszik, a’ ke- 
vély’ olykori hunyászkodásai, az uzsorás’ becsület
szava , a’ fösvény’ vágyainak határai, a’ p lán-koho
ló’ feltételei, az önfejes’ igazság-szeretete és a’ 
vén leánynak házasságtól iszonyodása, mind egy rang
ba^ vágynak a’Unom fosztott pehellyel, mellyet szel
lő * U*lekzet - v é te l , sőt pára is a' levegőbe fuvall.

r 62. A* Gőgös, midőn bukdos, olly féltő gon
dossággal hordozza maga előtt nagyra - vágyását és 
gőgjét, mint az üveg lámpást szoktuk hordozni. Ám 
omoljon ö maga 's erkölcsisége halomba, nem ügyel 
reá ;  ha ezen palládiumán csorba nem ese tt ,  vagy 
azt v é l i , hogy ezt épen megtartotta.

63. Tékozlónak kölcsönözni, fogadott gyerme
ket nevelni, házasságot szerzeni, íiúnak házat épit- 
n i , Szerzőnek munkája’ hibáit , Szüléknek liok’gyen
geségeit felfedezgetni, háládatlanabb munkák a’sze
gecsen mosásnál.
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64« A’ melly Túdós, tudományos hajszálhaso- 
gatások mellett az élet szükségeit és a’ valóságot el- 
m ellözi, hasonló a' Túzokhoz, melly a’ reá nem 
tartozó kocsi kerékre, 's annak forgására elbámész- 
koflván. elfelejtkezik ön éltére felügyelni, ’s e’ 
fortéllyal meglövettethetik.

65. A’ ki házasodik, nyughatatlanságok között 
keres és talál nyugodalmat; a’ nötelen nyugodalmas 
nyughatatlanságot tart birtokában. És ha ezen utób
bi a’ házasságon kívül keresi a’ házas élet,' örömeit, 
’s boldog nyugodalmát, hasonló azon tolvajhoz , a ki 
te le-bogarú  köpüböl csippentgeti a’ mézet, nem 
gondolván az elkerülhetetlen méhmarás fájdalmas 
daganatjaival.

66. A' ki hivatalos fachjában gyengélkedvén 
más mellékes tökélletességek által kíván fényleni, 
hasonló az olly kedvetlen idő-járáshoz , mellyben 
a’ tél langy meleg nappokkal, a’ nyár pedig deres 
hidegekkel esigáz.

67. Ehesnek az evők’ csörömpölését; hideg
nek a* más szerelmes panaszait, szegénynek a’ más 
pénze csörgését, szemérmesnek a’ szemtelén di- 
csekedéseit, egésségesnek a’ beteg’ nyögését, és 
kedves rendez - vous-t  várónak egy alkalmatlan’ fe
csegéseit hallgatni, kedvetlenebb dolgok a’ talu- 
fosztásnál.

68. A' kinek örök baja és veszödsége van az 
emberekkel, ha mindég triumphál is ,  kiméllem 
a z t , ha csak annyit mondok ró la , hogy szeretet
len , 's nincs kíméllő béketürés emher társai eránt 
benne.

69. Szép diadalma az a’ virtusnak, hogy a’ leg- 
ezudarahh is ötét színleli, 's valamint maga szereti 
annak álorczáját hordozni, úgy vágy ’s törekedik 
gyermekét benne nevelni és oktattatok A’ melly 
Országban valamclly vétekkel közönségesen dicse
kednek, ’s azt szükségesnek se tartják palástolni; 
mes/sze ment már abban az erkölts romlottsága.
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ro. Egy indulat sem veszi úgy ki az embert 
helyéből, és vetkezteti-le természetéből mint a’ 
nagyra-vágyás. Ennek nyughatatlan erőlködései az 
élet édes köteleit vagy egészen elbontják, vagy az 
időből szorítják-ki azokat. A’ nagyra - vágyás örök 
áldozatokat kíván , 's gyakran megesik, hogy midőn 
ezen indulat' rabja, a’ maga szive’ boldogságát néki 
áldozza, Iíörmöczi arannyal helyett hitvány Dante- 
seket cserél.



M Ü T A T Ó - T  Á B L A.

lap.

A*^*-bdúl udvari Bolondja....................................... , io3
Ábel és az Annya...........................................................36
Aesculap............................................................................. 91
Aesthelica............................  . . . . . .  . 63
Alii. . ...........................................................................32
Alcibiad és Bai’átja.......................................................... 49
Állattok Törvény-széke.................................................25
Anyavárosok...................................................................... 3»)
Aphorismák. . . . . . . . . . . .  i n
Aristoteles és Nagy Sándor, . . . . . .  61
Bacchus és Vénus. .   55
Bagoly.................................................................................35
Barátság oszlopa.............................................................. 79
Barázda-billegető...................................  84
Békák és Gém. .   83
Bika és kis E b ..........................................................   53
B iró , comme il fau...........................  7 *
Bodzafa és Ibolya............................................................ 54
Bogarak.................................................................   83
Boldogságunk’ akadályai (Allegória). . . .  100
Borbély.......................................................  96
Borjú. ................................................................................ 29
Borjú és Mészáros...........................................................08
Bölcsesség’ útja az életben (Allegória). . .
Büdös • banka. ...............................................................9°
Cerberus. .  84
C o l u i n b . ........................................................................ 1^8
Cook. . .   100
Csalán és Csipkebokor...................................................7<

I



I

19.3 ♦»♦««

1

Cserebogár és Méhek. 4b
Csiga....................................     90 t
Csikó és A n n y a . ......................................................... 47
Csipkebokor......................................................................7°
C /eb ra ...........................  9^
Czukros - míves......................................................... >7
D enevér.....................................................................   30
Discordia. . . <.................................   99
Dohány.................................................................. « 5ß
Dryászok. ................................   37
Eb és Ö k r ö k ..............................................................io 5
E g ér és Méh...........................................   94
E g ér és Patkány. . . . . . . . . . .  63
E g ér és Prücsök. .   57
E gerek ............................................................   39
É ltes J e g e n y e .........................................................  46
Fagyai............................................................................32
Farkas és Kutya. ..........................................................94
F ark as é s  B ó k a ...........................................................................94
Fazekas és Cserepjei.....................................................75
Fecske. . . . . . ' . .............................  és 102
Fecske és Szarka............................................................S3
Fészek a’ Cseresznyefán............................ .....  . bb
Fiatal Daru. . • . ,    $7
Fösvény’ b ú z a v e r m e i . .............................................. 61
Fösvény levese. • • .   9 ’
Futó  Bajnokok..............................................   3 i
Fülem ile és V elyhe....................................................... 90
Galamb...........................  56
Gazdag Ürge, ........................................................
G ellert’ Hegye.................................................................3<)
Gerlicze és Prücsök............................................... b7
Gólya és Gazdája, i ...............................................35
Gólya és Kécze.......................................................   62
Gombkötő le g é n y ..........................................................7$
Gondolatlan Hajós.......................................   36 '

lap.



r i ! \

1

Gondviselés csudálatos útja. . . . . . .  3/|
Gyek és Crocodil...................................................  83
Gyermek cs Macska...........................................   63
Gyűlés................................................................................98
Hangyák. . . « .   5a
Harcsa..............................................................   96
Hattyú és G ó l y a . ..........................................   /j3
Házi Ebeoske.......................................................... 76
Házi M a j o m , ..................................................... 93
Haydn............................................................. 35
Heraclit és Dem ocrit.....................................................37
H ercules........................................................................   87
H ering és Angolna...............................................   98
Hiúz és Róka................................................................... 37
Hív Kutya.......................* ..............................................38
Idöpróféta. .........................................................* 9b
Igazságaszszonya és Plútó. . . . . . .  71
Igazság Temploma (A llegória)................................... 4 l
Ikar. . .................................................................... .. • 84
Ir tó ......................................................................................3o
Isteni Igazgatás (A llegória).........................................44
Kakas................................................................ 19 és 37
Kakas és Tyúk .................................   107
Kakuk....................................................  . . . •.; ,67
Kalmár.....................................................     3b
Kandúr................................................................. 34
Kan és Elefánt..................................................   49
Kertész és Fája................................................   92
Kertész - Gyermek. . .   .17
Kertész és R ó z s a ...................................................  70
Kertész és vén Vadalma. ....................................... 10b
Kert virágjai. . . . . . . . . . . .  29
Két E b .................................................................... 74
Két Komondor. .......................................................... f>9

—K ét Tyúk. ................................................... . . 3 i
Két Veréb. . ............................................................... 38

l a p .



Kolompos. ................................   80
Komondor és Ö l - e b . ................................................... 48
Kopernik és az Uracs......................................   18
Kos......................................................................................42
Költöző Madarak.....................................................  18
Kökény........................................................................ ........
Körtvélyfa.......................................................- . 3cj
Kutya. . .................................................................... fcb
K ü lön ös V e té lk e d é s .................................................   6 4
Lánczos IVLedve............................................................... 37
Légy és Komondor........................................................ 89
Légy és Pók .................................................................... Ó7
Légy és S zú n y o g ..................................  5z
L e p k e ............................................................................................... 3o
L úd.............................................................................. ......
Lyányka virágjai....................................................... 19
Macska és Gazdája.........................................................5 i
Macska és O rsó.............................................................106
Macska és Róka. . . , . ...................................60
Magyar Y endégszeretés............................................... 27
M ák-virág és Pipacs. . . . . . . . .  80
Malomorsó. ...................................................................73
Majom, .............................................   25
Majom - csoport...............................................................68
Mausoleum. .................................................................... 5o
M edve................................................................................ 3ß
Medve és Evét.............................................   21
Megjutalmazott Kard.....................................................73
Méhek és M e d v e .................................  20
Méh és Yiaszgyertya. . . . . . . . .  74
M éhraj............................................................................... 93
Minerva Baglya...............................................................92
Mogyoró - b o k o r . ....................................................... *07
Mómus...............................................................................65
Nagy Sándor és H erostrst...........................................76
N ap-szekér.

* * * * * *  125 * * * * * *

lap.



1 2 6  ♦ ♦ * 4-*«

Noé Hollója..................................................................... 98
Nyest és Hóka ................................................  80
N y ú l ...............................................................................27
Nyúl és Szajkó............................................   37
Nyúzó.................................................................................95
Ó és új sindelyezet. . . ..............................   . 76
Obeliszk....................................................   23
Okos Elefánt.......................................................   21
Ó ra és Fűrész................................... 106
O r o s z l á n . ...........................  25
Oroszlán és kis Eb. .   33
Oroszlán és Medve.........................................................24
Oroszlán és Szamár. . . . . . . . . .  47
Ó kör és Csikó.....................................................   . 48
Ókör és Hattyú................................................................4®
Ö kör és Oroszlán........................................................... 79
Özvegy Galamb. ............................................  , 4^
Pacsirta és Fülem ile......................................................49
Paine.................... * ................................  48
Palócz. ............................................. . . .  86
Paripa..................................................................................62
Paripa és Majom..............................................   95
Pásztor - Gyermek. .   23
Patriota Veréb..................................................  69
P erg am en -b o r..................................................................
P izarro  és Las Casas.....................................................56
Pók és Dongó................................................................. 22
Portiéi Lakosa..................................................................5o
Próféta - Varjú. .   82
Prom etheus. ............................................................... 32
Prücsök és Vakondok................................................... 40
Pygmalion........................................................  . 9 7
Rafael........................................................................   47
R em ete-M edve................................................   53
Rhinocerós........................................................................ 38
Róka és Ebek.........................................................   64

lap.



* * * * * *  127 * * * * * *

Bóka és Gyek................................................................... 46
Kóka és Nyúl....................................... ..... . . . be)
Kóka és Oroszlán. ....................................................56
Kóka mint Biró.............................................................. io 5
Sas és Bibicz.....................................................................87
Sas és Fülemile................................................................. ..
Sas és Ökörszem......................................................  8<)
Sas és Seregélyek................... .....  68
Sas és több Madarak...................................................... g6
Seregélyek és Diófa...............................   41
Stiglicz................................................................................96
Strucz..................................................................................26
Szamár.........................................................................   18
Szamár és Csikó............................................  31
Szarka..................................................................................4°
Szarka és Galamb............................................................ 54
Szarka és Nyúl. ......................................................... 66
Szarka, Varjú és Bagoly. .........................................67
Szárnyas L ó .............................. .................................67
Szarvasbogár és Teknösbéka........................................63
Szarvas és Nyúl............................................   78
Szajkó és Fülemile.......................................................... 42
Szelindek és Mopszli. ............................................... a4
Szilvafa és Hernyók........................................................g8
Szúnyog..........................................  48
Tánczoló Medve...............................................................28

-Tarka köntös.....................................................................3o
Téglavető...................................................   26
T e h é n . ........................................................ 35 és 40
Theseus és Ariadne...........................................  . 2.4
Tigris és Evét.....................................................................
Tigris és Oroszlán. ....................................................£3
Tolvaj..................................................................... ..... , 28
Tök........................................................................   . Qij
Túdós és Vakondok........................... .....  . . . gi
Cnalom (Allegória).........................................................<j3



%

• lap.
Űtazott Lazaczok......................................................... 85
Új Foglalás neme........................................................ 99
Ürge............................................................................... A
Ürge és Vakondok........................... ..... • . . 101
Zeuxis Vénusa..............................................................77
Jegenye és Szölötö......................................................38
Jo gyomor..................................................................... 97
Juhász és Szamara.......................................................77
Jupiter és az Ember. . ......................................23
Jusallag és Szilvafa..................................................... 67
Vadász és Gyék............................................................28
Vadász és Varjú...........................................................43
Vágó-marba............................. ..........................87
Vak és Siket...........................................................  19
Vakondok...................................................................... 74
Varjak Gvülése............................................................. 21
Varjú és Fülemile................................................. 17
Varjú és Pacsirta........................  99
Varjú és Tenglicze.................................................... 107
Velenczei Bér-hajós. 45
Vénus és Satum....................................................  57
V e r é b ............................................................... . 55
Veréb és Fecske.......................................................... fv6
Veréb és Fogolymadár........................   89
Veréb és Gólya. . * .......................... ..... . 5o
Veréb és Stiglicz. .     90
Veréb-Gyiilés............................................. ..... . 4 * •
Vinkelmann................................................................... Í\'S
Violmos..............................  85
Vizsla.................................  97
Vőlegény és Mátkája.................................................. 33
Vulcan és V é n u s ....................................................... 72

Lit I*'
■'/

128










	Mutató-tábla
	Oldalszámok
	_1
	_2
	_3
	_4
	_5
	_6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132


