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AJÁNLÓ LEVÉL

N a g y Májú L ú d , é n M a e c e n á s o m !

Néked, kínek hatalmas tollának köszönhe-
tik a' világ híres könyvtárai, 's e' kísmqn-
kácskám is lételöket, néked, ki min4<?n író-
nak 's nékem is az Talál, a ' mi a ' jámbor
Szántóvetőnek az ökör, — hic amicúsagrí-
eolae, tu arnicos Auctoris, — néked legyen
ajánlva, 's szentelve könyvecském. Hány
mái munkákban, — mellyekben a' bekötés
ér legtöbbet — nem dolgoztál a' Szerzővel,
— fele dicsőségre! A' mestenníveket pe-
dig, nem te burkoztatod e' a ' halhatatlan-
ság múmiájába ? Az embryo gondolatom
kat te érleled léteire, a ' csecsemő képzete-
ket te serdíted plánokra; 6 méltó, valóban
méltó vagy hát Nagy MájúMaecenás arrt,
ho^r minden új mnnka születésekor elhi-
vattássál komaságba 1



Te vagy egyik fó jóltevője az embe-
riségnek, 's puha pelyheidben nyugtatod
szintúgy a' fáradt munkásokat, mint a'kor-
helyeket ; '& fáradás és mámor helyett nj é-
letet osztogatsz. Ám vesse bát a' félszegség
élőmbe, gúnyoljon a' kajánság azzal, hogy
te kedves Maecenásom ostoba vagy, bátran
felelem ezt nékiek: szuk&éges e* hogy a'
Maecenáe Szerzője könyvét értse ? csak olly
nagylelkűleg segítse mindegyik annak
igyekezeteit, mint te, éltében tollával, hol-
ta után záírjával. De ab! hányan nem töme-
tik éltökben szintúgy magokat, mint te 'a
holtok után is legfelebb csak azzal hasz-
nálnak, — hogy megszűnnek emészteni.

Az emberek, goromba név, sőt fej-be-
törés félelme nélkül igazat szóllni nem me-
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részelvén, meséimben Allatok játezák a? ti
roUét Ezek közt pedig, ha Nemzetséged' fé-
nyére tekintek is, mellyik érdemli-meg fe-
letle a'pályabért? Nem vagy e'teegyeiies
lineán lejövő iv&déka — rövid időn készen
lesz nálam n* származás' fája is — a ' C*-
pitolium hajdani vitéz őreinek, a* Sfceirt
Jkfártop JiirQg Lűdjának? vagy ha felébb
akarok menni, a' Noé bárkájábu sxorultak-
n*k? Az igaz, hogy minden Eleid csak gá-
gogásokkal szerezlek nevet magoknak; de
a' mai időben is, hányszor nem pótofjá-íci
hitvány gágogás af valódi érdem*'híjánossá-
gát?Elég az, hogy Nemzeted W g l jó z«ir-
nevelő Kamillád Yitézségéröl csak 'ktinyít
tudok, a ' mennyit azon bölcs magyar példa-
beszéd: sok Lúd farkast



. &% tagadhatatlan, hogy sok több egy*
riél,:!** ^mak azt sajnálom, hogy nem tudom,
Wny I*úd gyóz-ineg egy Farkast: kalom*
ben, a$ Egy arány Számvetésén könnyen
kies4oiolnám személyes vitézséged' esineret-
iffl mennyiségét. Ha valaha szerencsém le-
tatii? egy illy nevezetes csata tanújának
lenni* nagy neved' harsogásával pattogó Leo^
ninwo^ban irnám4f azt.

. Addig is, vedd kegyem pártfogásod aJá
könyvetekéin; 's a'gágogó irigyeket harso^
^ b b gágog^3salpyomd-el; az okosabb gán?
qsolókat pedig, kik a' dolog veleje körül
fognak j^rni, ha m ĵd minden okos felelet-
W>1 kifogyunk, szokás szerint eziszegd-le.
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Boy#ntcfiÉ *
StoatsbiblioNwkI

A1 Mes^-Iró és Maeccnáta
Biographiái. .

H é t nevezetes város vetélkedett hajdan azoíi
dicsőségen, hogy Honté* tölcsöje meUyíkéb^Jl
ringott. Szemem előtt forgatván 'azt, hp$y pnwr'ma
a' penna-harczok még dühösebbek a* yárt o j ó
háborúknál, ne hogy idő jártával az én, vagy k
ves Maecenásoiu' éltünk' körülményei J s $ly
ges toll - csatákat szüljenek, — mertmeilyika&
Vers-sőt Meae-író is tártjai Wagát k é ^ t é
Költők' Atyánál kisebbnek? íme nijn<J kett
igaz kútfőkből merített Biographíáit, rÖviÜieibeií ̂  ]
sokét, a' kinek sem születésével nein nyert, sem
halálával nem vesztett á' világ: éetninit, in^r i ^ é ^ 1 '
ták, Meséim eleibe bigygyeszteni szükségesnek, —>l

's köztiünk maradjon a' szó; — némjnemükép^n di-
csőségesnek js láttfijnt. , v '

Én, a7 Meee-író, Zemplén Vármegyének Ung-
várra dűlő részén if Tót$ágop születtem. Innen, ha.
könyvemben pra^maticai hiba fordul elő, születésem'
mostohaságának tulajdonítsd jó Olvasóm ; é» érezvén
azt, bizonyosau átaLottam vplna magyar könyv'írásába
fogúi, hauemfaa azt tudtam, vóljaa, hogy magyar |róiuk
többnyire af Giiimuiatkával keveset gondolnak, ' 'közt-
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tök majd én is hibáimmal együtt szerencsésen elve*
gyűlök. Életem' folyásáról csak annyit ereszthetek
közre, a' mennyit minden Hagy hrók biographiáiban ta*
lálunk, tudnillik, hogy születésem után szoptam, et*
tem, ittam és aludtam mind addig, mig nem a' Ma-»
gyár két haza' csudájára szerzőnek felnevekedtem.
Azt mindazáltal szükséges megjegyeznem, hogy
már bölcsőm- ólta örömest halgattam a' dajkám
kellemes mesézéseit a1 zöld királyról, 'e annak há-
rom leányairól, kik Icözűl mindig a ' legkisebbet
óhajtottam; az arany, vsakról, mellyeket iQáságom
bájos -esztendeiben magam in számosan építgettem,
' s a' mindent tehető tátosokról, kiket idő jártával
pénzes emberekben találtam - fel, 's a' t . ; ' smára | ; 7

kor gyökeret vére berniem a' mese szeretete De az
epés: «atyr4tól, sz^ró pasquiiltól és döfő epigram*
máktól mto<tig irtóztam ; minthogy tanítóim is, egyet
kertit Idvévép, az isteni béfcetilrést bottal annyira
bejént verték, hogy kérőbben a ' meltat|anságokat i*
a* hidegvérbe*ig tűrhetem. Mindazáltal veremben
va)#mipdig jobbrg balra csipkedui, ^ mint némine-
mü nyomai fán látszanak is ezen különös l^edvt^i^sem-
nek meséimen, tatom itt, mint hozza ki sok kegyes
olvasóm zsebéből kárhoztat^sqmra a ' morálréfet,
mellyhez minden csejekedeleket, mondásokat és moz7

dulatokat, mellyek a* máséi, méregetni szokott, >
nzüníelen kéznél ta i i DejnegáHi jápbor! hajtsd ösz-
ve egy kevéssé réfedet, 's tec|d' ha csak addig is,
zsebedbe vissza, mig előtted kifejthetem , hogy hol
rette magát bennem ez a' különös satirai szesz, 's
csipkedő Cacoéthes; azután kárhoztass, ha kárhoz-
tathatsz, é n legalább, Lúd Maecenásom' tollaira es-
küszöm néked, — ez <y, jnég pedig jiem csekély
neme az eskövésuek, .— hogy én szintúgy nem
tehettem erről, mint a' ki hecticusnak vagy arany-
erpsnek születik, nem tehet hibás tett alkotódról.

A ' szegény anyám épen a' harmadik hónap-
ban hordozta relém a' halhatatlanságot, a1 mint a ;
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• — I X -

testvér báttya, egy nagy Botanicus, Pomo - Zoo*
's tudja az Isten micsoda~logus, épen ősz vége felé
hozzá belép, ' s néki némelly kertbeli ritkaságaival
kedveskedni kivan. Kirakja a' Bátya egy nagy asz-
talra kincseit, mellyek közt ritka gyümölcsök inge-
relték az étkivánatot, virágok a ' szaglást, bel-'s kül-
földi növevények a' csudálkozást; de az én szegény
anyám, — sic fata tulere! — elmellőz minden enni,
szagolni és csudáiul valót; egyedül némelly különös
nemű tökök tűnnek szemébe, ' s csupán azokat mél-
lóztatja figyelmére. „Az amott körvély Édes bá-
tyám!" tudakozza sipegve a* Pomo-Zoo-loguat ? „Ez
leikecském Cucurblta pyrifera, vala reá a' felelet;
,ez pedig Cucurbita pomofera, 's ez a' bibircsós an-
gyalkám ! Cucurbita verr-verr-Egek ne hagyja-
tok! még ki sem mondhatta a* nevet szegény ügyet-
len bátyáin, a1 mint a ' kezében lévő jó súlyos Cu-
xsurbita verrucosát néhai édes anyámnak éppen azon
tájékára ejtette, hol én boldog burkomban orral fel
felé fek&dtem. Az anyám nagyot sikóltott, a' Bá-
tyám pedig ijjedten hökkent hátra, 0 átkozott Cu-
enrbita vérrucosa! átkozott neme a ' tököknek! bár
az egész vHágon azon veszély érne, melly á' Jáno-
sét ekzárítoita! Te levél hóhérom, kínzóm, ' s egész
.^ltem' boldogtalansága! 0 kedves olvasóim, tanuljá-
tok példámból itten, melly apró finom hájszál-rúgócs-
kák mozgatják e ' világ' bálvány alkotmányát! im
fgy hitvány czifra tök egy ember egész éltét
;móru gyászba borf^a-t

Az Anyám én Bátyám, mint rendszerint szok-
tunk , ha aV kár egy harmadikat érdekel. csak ha^
mar megnyugodtak. De a' Icbetegedés1 ideje elér-
kezvén, mi rémfilés nem lepd-meg az egész ház-
népet, a1 mint a' világ ki* üj polgárjának az or-
rán a' cucúrbita verrucosa csucsorodásait nyereg
gyanánt ölni látja! A' bába — mert még anyáink
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szemérmetessége Accoucheurt közel nem eresztett,
— hajlandó vala nyakamat kitekerni; az Anyám
ijjedtében pápaszemét a' földre ejtette; én pedig az
egész történet felöl hihető sémit sem tudtam. Jaj de
csak hamar kimélletlen költettem-fel boldog tudat-
lanságomból. Nem sokára mindenünnen úgy ömlött
reám a' szerencsétlenségek' serege, mint a ' iiyil-zá-
gor ömlik a ' bajnokra a' tüzes csatában, vagy mivel
a' nyil már nincs szokásban, — a1 csókok zápora
ömlik a ' tüzes szerelmesek között. 'S mind ezeknek
te valál szerző okok átkozott czifra tök! Bár in*
kább fejem lágyára estél volna; úgy vagy éu
Mese-író nem voluék most e' világon, vagy fejem
ostoba Lappon főre lapulván öszve, illy szép mese
ket nem írhattam volna; 's raondjátok-meg barátim,
nem nyert volna e ' tán a' világ vele, haza, *s táii
— négy szem Jcözt legyeit mondva — a' magyar
Literatara is?

Boldogtalanságom láuczának első szeme vala
az , hogy az atyai háznál kiki ugy tekintett engem',
mint egy lidérczet, 's mind Szüle, mind cseléd ezen
néző-ponthoz mérsékelte becsemet. A' következés a'
lett, hogy egyik méltatlanság rajtam a' másikat érte.
Tanítóim az orrommal va(ó antipathiából nem kedvel-,
tek; tanuló-társaim közűi pedig a ' vala legszeren-
csésebb , a ' ki orromhoz férhetett. Nyerges orrú vala
gúny-nevezetem közttök. Az elfojtott epe, 's szám-
talan boszszunyelés már akkor vágyat gerjesztettek
bennem, hozzá férhetni a' más orrához, 's vissza-
adni a ' Talio büntetését. — De majd Ifjúvá serdül-
tem , ' s a' szerelem epedésével kerestem viszoiit-sase-
relmet mindenfelé, 's egy kedves kis feleséget. Ments-
meg Isten! könnyebb* volt a' tyúknak gyöngyöt
találni a' szemetén, mint nekem aszszonyt Az egyik
a ' mint mégkértem, egyenesen az orrom alá kacza-
gott; a' másik két esztendeig hordozott oromnál fog-
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w&i 's a' harmadikban máshoz meiie férjhez: har-
madik pedig ez szegény Jyánka, kit Szüléi erővel
akartak hozzám adui, niagát kétségbe-esésből a' Dq-
nába fojtotta. Isten tudja, mi nem lett volna még a'
lyányokból, ha a' szerencsétlenségek eltávoztatása
végett magamat örök aőteleuaégre nem határoztam
volna! Lemondtam tehát az élet földi mennyéről; '«
új pályába vágtam. A' Hazának használok, így ki-
ilték-fei nagy lelkuséggel, 'a hivatalt indultam ke-
resni. De kaptam e? Egyik Maecenásomnak viselő*
felesége borzadva kergete-ki szobájából. Quem na-
tura uotavit! igy szóla a' másik, *s hátat fordított

.felém. A* harmadik — bár vizteza voltam — borvi-
rágnak nézte bibircsóimat. II a vecu, szóla a ' ne-
gyedik maitreszéhez: ista suut reliquiae mercurialium
curarum, ezt mondja a1 Secretariusának. így hát
szépen kimaradék orrom miatt a' hivatalokból is. Ker-
getett, sfit mint a ' Horácz Gondja a ' Lovas nyerge
kapában, úgy űlt a1 szerencsétlenség boldogtalan or-
rom nyergében, akármibe fogtam. Majd Prókátoraim,
ha pereltem ' majd adósaim, ha kereskedtem rajtok,
hordoztak oromnál fogva/

Látván, hogy fű (a neki esett az oromnak, va-
lamint a' kas , mellyen e' tolvaj méh erőt vett, maga
is végre a' mellé áll, és segít ön mézét prédálni:
j&gy én is nem akartam szegény orrom bosszontásában
hátra maradni. Éu magamat a' törvényes pályára szán-
tam : minthogy pedig másokon azt tapasztaltam, hogy
a' sok ívnyi perek narcoticus referádáin, mellyeket
az ember vagy nem ért, vagy nieg-ún hallgatni, a'
jóltévő álom a' zöld asztalok körűi hamar elhinti mák-
jait, hogy idővel ezen esetben is legyen figyelem-
fierkentőm, merő patríotismusból reászoktam — a' To-
bákra. Be bal sorsom itt sem szune meg üldözni.
/Szegény orrom roasz nevén vette a' dolgot, 's a?
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következés a' lett, hogy egyrefnásra-prüszszeiitge-t
tett; ez köz figyelmet vont reám, 's boldogtalan or*
romra, mellyet sokszor a1 fol<| alá kívántam.

Elhagytam tehát ezen dicséretes szokást is, '•
az jutott eszembe, hogy orromat operáltatni kellene ,
vagy tokot csináltatni néki; de egyikére sem akadt
mesterember. Majd ismét más gondolat ütött. Meg-
vallom a' sok boszszúság arra a1 véleményre bírt,
hogv táti az orr nem is igen szükséges része az
emberi testnek, mert úgymond, nem több büdös do-
log van e é'világon, mint jószagú? annál fogva az
orr a' szaglás által nem több rósz érzést nyújt e'
nekünk, mint kellemetest ? Továbbá, majd bevett ál-
lítás ez ; Lucri bonus odor éx quallbet r e : nem le*
hetue e tehát közönségesen a' jó és rósz szag bf-
aonyos mértékének, a' nyereség nagyobb vagy
kisebb mennyiségét elfogadni, a' nélkül, hogy"V
részben az orrtól kérnénk tanácsot? Végtére, nem
járják e meg többnyire aaok, a' kik valami dologbau
csak orrok után indúlnak-eí? — Mind ezen gondo-
latok arra határoztak, bogy— Isten bocsásd bűnö-
met 1 — az orromat, mint szükségtelen sőt vesze-
delmes tagot, maga egész kiterjedésében amputál-
jam , '» im e' végre már kezemben is vala beretvám;
a' mint az a gondolat, hogy az orrvágás eleitől fo^j
va mind a1 két nemnél gyalázat bélyegének tartatott
— mert kiben nincs meg a' becsület' érzése — ^
gyilkos fegyvert ismét letétette velem. Ám legyen
hát! ki ált ék elkeseredve, maradjon-meg orrom, et
valeat, quautum valere pptest! De ha én meg nem
gátolhatom azt. hogy a1 világ minduntalan orromba
ne ütközzék, ki tilthatja .-meg nékem is azt, hogy
én is a' világ' orrába ne .ütközzem ?

Jaj de szegény legénynek a' nagy világ orrá>
hoz félhetni — ez ám a' «|rt, ez a' Rhódas! Semmi
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kiáiték ismét keménykedett elhatározással; a* mint
a' t&g világiján szét tekintettem, úgy vettem észre,
hogy majd minden embernek vau az orrán kisebb
vagy nagyobb csucsorodása, ha nem olly ocsmány
is, mint az enyim. Van szemölcs. szeplö, nóta na*-
turae, bor-virág et reliquiae mercarialium curarum;
eőt akadtam nemeire az orroknak, mellyekhez ké-
pest az enyim még aestheticai orr; tudnillik azoké,
a' kik azt mindenbe belé ütík, és a' kik azt máso-
kénál felébb szeretik hordozni. — Ha tehát azt
nem teszem is, a1 mit a* világ velem, hogy má-
sokat orroknál fogva hurczolják, ne legyen szabad
észre vennem azt, hogy a' min orra sem kristály
tisztaságú? ne legyen szabad — ha a' csipkedést,
fricskázást elhagynám is, mellyre nehezen fogok
mehetni — a ' jegyzett orrúaknak ezt kiáltanom: amice,
cape nasum! vagy legralább kézszorítva lassan
súgnom a' fülökbe: cha e Collega!?

lm' ezt, mint iro, 's kivált mint messe-iró
— kinek a' meséit, a1 ki érti, sem veszi magára,
— leginkább tehetem' annyival inkább, hogy ma-
gános írószobám oltalma alatt, ha a' recensensek-
kel frigyet kötök, boldogtalan orromra nézve is, már
egyszer megnyughatok. így lettem én, kegyes ol-
vasó! mese-iró, így lettem nyugodt orrú ember,
kívévén, hogy nem rég ólta módiba jővén a ' kurta
látás, az átkozott nyeregtől pápaszememet fel nem
tehetem. így lett — minekntánna a' Maecénásokra
nézve is megsütötte a' forró pép számat — a ' Lúd
az én Maecenásom! 'S most már bízvást kiveheted
zsebedből ismét morál-réfedet, 's ám kárhoztass,
ha lehet. Én minden esetre ezt választom 's teszem
mottóul meséim eleibe — tán kár is, hogy csak ma-
gyar nec sápit eruditionem:
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Mosolygnom a' bajusz alól a1 kisebb bohókaf*
nőt kaczagnom a1 nagyobbakat, ha agyart nem
(ének, nem mutatok, ki tilthat-el? Karczolások,
csekély sebek; halálos döfésekhez pedig sem epém
sem fegyverem.
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A z én Maeeenásom velem nem egy falubeli, —
ámbár nevel áz én lakhelyem is libákat ,• — hanem
a' Tisza partja hantjain nevekedett. Nemzetsége fe-
lől »' Levéltárokból csak annyit tapogathattam ki,
hogy első elei azon egy pár hidak voltak, mellyé-
ket Noé magával a ' Bárkába bevitt, és hogy 13 test-
véréi voltak; ezer szerencse tehát, hogy reátpk osz-
tályra menendö jószág nem háromlott, mert lett volna
cstivákodás! Ifjúság a' pázsit, zab, 's tengeri evés-
ben: tele-el, így nevekede számomra szárnyában azon
toll, melly nékem Meséimben a ' halhatatlanságot meg-
szerezte. Ezen toll a' jobb szárnyában a ' harmadik
vala; ámbár hazámban a' ki erkölcsöt kivan javitni,
az sis£W>eket, mellyek keményebb orruak, már bíz-
vást választhatja.

így jó Olvasó, ámbár az előadott Biographiák-
ból mind a' Mese-írót, *»i»d Maecenásat talpig kíes-
mérhetted; mindazáltal, felmernék Meséimből, — i

mellyek közül, ha szerzői hiúságom meg nem csal,
mindegyikre jó darab halhatatlanság ragadt — szá-
szát egy dióra tenni, hogy a ' közttem ,s Maeeenásom
közt fennálló szoros barátságnak okát -* bár Oedi-
pusi lélek lakjon benned — soha ki nem találnád.
Ném hagylak soká kétségben; mert a ' találgatás
közben arra a' gondolatra fakadhatnál: hogy tán ta-
lentomunk, genienk ' s lelki erőnk egyíormasága' Jtöt
bennünket össze. Ezen véleményed pedig hiúságomon
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tietókeveset csorbíthatná. Egy szép Metaphorábaa
fejtem-meg tehát előtted nyájas szövetkezésünk'
titkát:

Valamint a' Lúd minden elineuő állatra nya-.
kát nyújtva sziszeg, de tőle egyik sem fél, sem
sziszegésére útjából ki nem tér: ágy én is a' me-
se-iró híjában mesélek* moralizálok , csipkedek el*
's hátra, senki sem fél tőlem, 's nem is javilok-
meg tudom senkit I

Fátumunk' 's bal sorsunk' egyenlősége köt hát
Maecenásommal öszve jó olvasóm l egyébiránt meg
ne ütközzél azon, hogy az Ajánló-Levélben őtet N a g y
M á j ú n a k nevezen. Mert az én Maecenásom nem
a' rendes Maecenások közfii való, kiknek a1 n a g y
l e l k ű oliy természeti épithetonjok, mint a'korom-
nak a' fekete. Ő szegény, ennek pedig ritkán van
nagy lelke; 's egyébiránt is az én Lúdam azon jól
tevő, de semmit nem dolgozó állatok közül való, a'
kiknél rend szerint a ' lélek testté és májjá szo-
kott hizni.

Végtére esak arra kérlek jó olvasóm, hogy
Jól talált árnyékképeinket a ' könyv elein szemlél-
vén, elragadtatva érdemeinktől igy ne kiálts-fel:

PAR N0B1LB FRATRUM!
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A' KERTÉSZ - GYERMEK.

Menj fiam, így szól fiához a* beteg kertész, szedd
a'kertben hasznos orvosi füveket számomra; balról
a ' virágok közzé ültethettem azokat. Elment a7 tapasz-
talatlan gyermek, 's megcsalatva a7 virágok1 ezer-
nyi kellető színétől, tépdel ezekből atyja számára,
's a1*hasznos fűteket, mellyek köztök homályban szü-
lettek • elinellőzi. Italt készít síulődő atyjának, 's ha-
lált nyújt néki benne.

Román-írók, a' morált szer felett ne|pói;áz~
gassátok.

A' VARJÚ ES FÜLEMILB.

Hitvány énekes! szóla megvetéssel a ' varjú a*
csattogó íulemiléhez: pohos dögevő ' felel, ez, néked
tetszeni nem vágytam soha! Dögöt nem jelentgetéue-
kein.

•

CZUKHOS- MÍVES.
A1 haldokló czukrosmíves ágya előtt egy asz-

talra (etette utolsó mesternrívét, egy nagy süteményt,
melly Belgrád7 várát ábrázolta. Nem halok meg egé-
fizen^ így kiált-fel megelégedtem, élni fogok ez al-
kotmányban a1 maradék előtt! Szegény! hányádiktne-
tamorphozison ment azóta keresztül mestermivel

Irócskák I reménylem értetek ?
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A' KÖLTÖZŐ MADARAK.

A' költöző madarak az öW hidegülésével visz-
szaoszlásra sereglének. Hamar van még! szóia egy
párját vesztett gólya, ki a' fészkelésben elmaradt,
's ezért utazni nem vala kedve, lám még tavaink egy-
szer sem gémberedtek. O bizony hamar! sopáukódá~
nak némelly beteges fecskék, kik,nagy útra gyen
gékoek érzék magokat, lám a* rét; melly hímes még,
'e melly enyhe af levegő. A' tél iríég meszsze van!
Folyt a' vetélkedés^JMinek azt vitatnunk, jgy szói-
nak végre az oktísabb darvak, a' mellyet, tddui
egyikünknek sem adatott, de a' raellynek érzését ve-
lünk születve hordozzuk?

Világ1 bölcse! Az Isten létele szívedSen, nem
fejedben vagyon.

Alf.

A* szamár irigyelve szemlélte, mint vala ura
előtt egy angol paripa kedvestágben. Á l niQst ér-
tem én• így szóla, szokatlan vig szökéssel, mi hi-
bázik nékem ? Az átkozott nagy főlek, 's az ormat-
lan legyező tesznek engem mások előtt utálatossá,
Ballag azonnal 'S)nyüzsög, a ' juhászon, hogy ocs-
mány füleit 's farkát vagdalja el. O jámbor! felel ez,
nem fül, nem fark a' te árulóid, hanem az, hogy sza-
már vagy!

Czifra köntös fityeg az uracskán, szépen itt*
työl, dalol, tánezol: de a' kalap tököt fedez.

KOPERNIK ÉS AZ URACS

Kopenűk systemájának hetyken veté ellen egy
uracs: ha a' föld forog, miért nem dönt- el euge-
met fordulásával ? Mert az ur szerfelett kis pont
a ' napsystemájában, felel mosolyogva a' tudós.
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A' KAKAS.

x j kakas koma! hajnallik: így szólitá meg
ti veréb a' fészer alatt szunnyadó kakast. Tudnám
én azt, felel ez; csak a' holdvilága hint fényt a'fel-
hők alól^ jó barátom, még szunnyadhatsz!

<Magyarjaim! hányan dalolták már el a' „Ma-
gyar hajnal hasad ot" 's istenem! még is be nehe-
zen viradl

A* VAK ÉS SIKET.

Egy siket, és ismerőse, a' ki belső bályog
miatt nem látott, a' játékszínbe mentek együtt, egy
új híres énekesné hallására. Egek! be felséges hang f
szóla a\ siket a1 vakhoz. A' hang a' millyen, felel
ez; de áz Actio, Actio!

Melly sokan ítélnek csak azért, hogy eltitkol-
hassák mások előtt valamihez uem értésöketl

A'LYÁXKA VIRÁGJAI.

Eitikkadtán a' nap nyári hevétől Illának a\
lyánka virágjai. Szegények! szóla ez szánakozva «
melly 'durván bánik a' nap veletek, legalább néhá-
nyatokat megmentelek az elhalástól. Kiválasztja a*
szebbeket: 's beviszi szobájába. Gondosan ápoigatja
őket itten , 's ójja legkissebb sugarától is a1 kegyet-
len napnak. De nem nyere jutalmat fáradozása. Ápolt
virágjai hamar bádjadt betegszint öltözének magokia
's elffalának; inig a' kinn hagyottak a' harmattól *s

- lanyha esőktől gyakran megfrisíttetvén, kellemes
eleven színekben diszeskedtek.

Nem csak az jóltévőnk, a' ki szüntelen ád '

hanem jóltévőnk az is, a ' k i helyén tagad > fényit
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A' DENEVÉR.

Megunta tojáson ülni a' denevér : óh gyáva he-
verés ! így kiált fel, érdemes e' hitvány kölykökért
igy vesződni az unalommal? és esdekle az Istenek-
nek, mentesek fel őtet e' nemtelen kötelesség alól.
Megnyeré ezt a ' nyughatatlan, ' s azóta elevent szül. *
De im' utálatba jőve minden állatok előtt anyai hideg-
ségéérti 's mindenektől megvetve csak éjjel repked,
és barlangokba rejtezik.

Anyák 1 szükséges néha a* dajka is — de as
anya mindig. .

4
# A1 FECSKE.

% Vidám nyári nap volt, '* a' fecske vig cseve-
^ géssél\izáldosott a ' föntebb levegőben. De nem so- '

kára nieszsziről megdördult az ég, 'a a ' mint a' bora
közclgetett, mindig alább alább szaldósa a ' fecske,
míg végre majd a ' földet korholá. Kis lélek! így
szóla hozzá a' veréb, kit a ' bölcs idő illy alázásra
és változásra bírhat! a ' komor minden időben egy-
forma marad. Barátom! felel ez, ostoba az illy bölcs.

Magát az időhöz és körulállásokhoz szabni
tudni, — a' fő bölcsesség.

A ' MÉHEK ÉS MEDVE.

Egy görbe fa odvában honolt méh rajhoz nem
férhetvén a ' medve, kíváncsin szemlélte alólról szor-
galmát Egyűgyűkl szól végre az irigység belőle,
liogy nem unjátok olly apró cseppekbe gynjwgetm
azt a ' kis mézeteket; nékem ágyán nem volna béke-
tűrésem hozzá. Azért is nyalogatja éhen uraságod
télben a ' talpát addig, míg mi kényünkre élünk nyári '
keresményeinkkel.

A ' kí nem munkál, ne is egyék az ! 0
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A' MEDVE ÉS EVÉT.

Kedvetlen komorsággal járdáit a' medve as
erdőben, 's meglátta egy fán vígan ugrosni az eve-
tet. Óh be könnyű elméd van! igy szól megvetéssel
hozzá ' miért nem szoksz több komolysághoz, mind-
járt többre néznének az állatok. A' meglehet, felel
ez, de én ugyan olly bohó nem vagyok, hogy kis
örömeimet, mellyek legszebb boldogságomat teszik,
némelly gyávák gondolkozásainak 's külső fénynek
áldozzam fel.

Boldogtalan vagy! ki abban vadászod az Igas
boldogságot, hogy többnek látással mások előtt,
mint a' mi vagy.

AZ AMOS ELEFÁNT:

Az állatok tanácsot ültek, 's mérgesen keltek
ki az ember uralkodása ellen. Miért szenvednénk to-

1 vább, mondának, e' jármot nyakunkon ? nincsenek é
velSs csontjaink, mérges körmeink, kemény sza-
vaink vs számtalan fegyvereink ő ellene jryáva erőt-
len állat ellen? Javalló zúgás támada a' gyűlésben;
de az okosabb elefánt: csillapodjatok, úgymond,ba-
rátim! mindenünk több van, mint az embernek, de
— eszünk nincs annyi. Pedig* a1 hol ez van, ott a i
uraság.

Nevetem, midőn panaszt hallok, hogy a' fS
vagy al-ispány despotizál. Miért engedik uraság-
tok ? Az eszet korlátolni * lehet erősebb észszel; de
nem ia ismer más fegyvert.

A' VARJAK GYŰLÉSE.

A' varjak gyűlést tartottak. No mit végezte-
tek? kérde egy viszszatérőt a' szarka. Aithogy a'
jövő gyűlésen fogunk végezni.
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A' PÁSZTOR-GYERMEK

A' pásztorgyermek hoszszasr erőlködései után
felmásza egy terepély körtvély fára. Nyújts kezet,
segélj fel engem is könyörge néki egy gyengébb
pásztortársa, hiszen úgy sem győzöd magad a1

nagy fa' termését leszedni. Igaz, hogy a ' gyümölcs
itten kettőnknek is sok lenne, felel a1 gyermek a'
fatetön; de ha felsegítnélek, majd azt veinek több
társaink, hogy én is olly könnyen másztam fel ide.
Inkább mászsz a* hogy tudsz, vagy hullajtok szá-
modra gyümölcsöt, a' mi nélkül ellehetek.

Melly sok patrónus urainkuak mutatok tük-
röt itten!

A' PÓK É S DONGÓ.

Mit dongsz széllyel jó pohop, így szólítá meg
a* szegletből egy Pók,, a1 szövedéke mellett elmenő
dongót, Jobb volna bizony otthon ülnél. De bár te
se veszteglenél fonalaid között jó lábas! felel ez,
azért vagy olly sovány, hogy helybe várod a' ritka
prédát Keresve többet kapnál.

„Örménynek, Zsidónak való a* kereskedéslu

De édes Magyarom! a' helyben vevő, gazdagságot
visz el a ' hjáztól, 's szegénységet hagy benne.

A' FAGYAT,

A\ Fagyai, kellemes virágjával sokáig kétsé-
gessé tette a* Rózsának az elsőséget. Ó bár csak
gyümölcsöm is teremne, sopánkodék a' hiú, 's tel-
jesedést nyere óhajtása. Az óta nehéz szagukká let-
tek virágjai, 's beülök hitváqy fekete bogyók fe-
pelnek. Szegény barátném, sz^la szánakozva hozzá
a* Rózsa, elég egynek egyben fényien!.
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A Z Ü R G E .

felmásza nagy bfújal a' határhányás-
ra , Istenem! be nagy hegy! felkiált örvendő meg-
elégedéssel , miiit fogja bámúlui a' világ, hogy en-
nyire tudék mászni I Ürgének biz' a' sok l monda egy
közel bengéző róka; de azért még nem hegy! 's
könnyen szökte által ürgéstől a' hányást.

A ' SAS ÉS FÜLEMILE
A? sas szánakozva nézé fészkéből, mellyet egjr

felhőkig nyúlt cserfa tetejébe rakott, mint hajlong
minden szellőcskére a1 kis folemile fészke az alacson
bokron, 's a' gondos anya ekkoron mint remeg. Kis
bohó I így szólítja meg, miért nem jösz fel szom-
szédságomba , itten bátorságban lehetnél. Azonban
az énekes madárka egy iszonyú éjjeli vé«z után reg-
gelre a1 fát forgácsokba 's a ' sast fészkestől öszve~
zúzva látja. 0 be jobb vala, így szól ekkor, az ala-
cson bokron maradnom. Hajlong ugyau a' bokor,
hajlong: de a' nagy szálfa törik 1

A Z O B E L I S Z K .

Egy fejedelem, országlása fényének emlékéti,
egy temérdek obeliszket vágyván emelni! meszsz#
főidről ritka szép 's nagy gránitot hozata. öszvehi-
vatta országa minden faragóit, 's a ' munkát ügyes-
ségökre bizta. Sokfelé mentek ezek között a1 véle-»
menyek az oszlop formája, nagysága ' s jelei iránt.
Kiki tetszése szerint lásson a' munkához volt a* vég-
zés. Vésett a ' kövön czéhbeli és kontár, 's ügyet-
len vésések törülték el gyakran a* mestermivet. Eme- ,
letlen marad az oheliszk ''s feldarabolva a' szép gránit.

édes nyelve hazámnak! félek, nehogy a ' grá-
nit dijára ju«sl
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A* KANDÚR
Karmoltan jőve le a' padlásról a1 macska. Hol

jártál? kérdi szánva tőle gazdája. „Kedves fe-
leségemmel mulatoztam,« felel nyájas elmúlásokkal
a' kandúr. 'S hol kaptad ezen szörnyű kármoláttokat?
„Tölea'lelkemtől, 'sörül a1 szívem forró szerelme
ezend bizonyos jeleinek/'

A ' gazda csudálkozott: mert meg — nőte-.
len volt;

AZ OROSZLÁN ÉS MEDVE

Tegye fel af proclamátiót titoknok utam! pa-
rancsolja az oroszlán a' medvének, háborúm lesz
az elefánttal. Kár ezzel fáradnunk uram! felel ez,
ha győz felséged, az egész világ hinni fogja, hogy
igazsága volt; ha veszt, senki sem fog ügyelni pro-
clamatiojára Az igazság felséged körmeiben, nem
nz én peoüámbaa vagyon,

THESEUS ÉS ARIADXE
Sok görög iflu koczkára veté a1 szép Áriad-

néőrt életét, 's elveszte azt Theseuson vala a' sor.
Mioekelőtte a'csalkertbe indulna ő , így szóla ArU
adnéhez: én ugyan megszerzettem a ' kert1 abroszát,
mérő szereim, 's elesében a* kétes úthoz késgek:
de biztos szádból szere.tném érteni a' kertfekvést, le-
seit és jegyeit. Add élőmbe azokat, kedves! 0 szí-
vem' ifja, szól mosolyogva a1 bölcs leány, rakd le
szereid a' kertajtónál; ím én a* hasztalan leírások
helyett e' gombolyag fonalat adom kezedbe, e' lé-
ffyeu a' kétes utakon kalauzod. 'S ím' az iflú mint
vőlegény téré viszsza a' cealkertből ezabadilóaé-
jához!

Félre a* gyáva bölpselkedésekkelí Élni tank
tnátok a* gyermeket nevelők. A1 világ ceal-lcerté«
beii &' fonal, — élni tqdait
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A' MAJOM.

A' majom hosszas fogságából etinalt. Az atyaA
inajomsereg örvendve vette ő'tct körül, de mint el-
bámúla mindegyik, a' miut a1 megérkező idegen ma-
kogás mellett emberi eltanult mozdulatokat kezde ej~
tegetni,'s felei közé se hogy sem szokhata, sem ve-
gyűlhete. Gyáva, szóla szánakozva az anya, te
majomnak mér nem érsz semmit, embernek pedig
ostoba vazy.

Magyarom! elvész az eredeti character a ' sok
követésben.

AZ OROSZLÁN

Elég tágas e kalitkád, vagy nagyobbat ké-
szíttessek, szól a1 menageur az oroszlánhoz. Mind-
egy ha kalitka, 's erdő nem fér belé l felel szabad-
ság-elmeszeszszel az állat-király.

AZ ALLATOK TÖRVÉNYSZÉKE.

Az ember panaszt teve a ' nyúl ellen, hogy
pok kártteszeu a' vetésben. Széket ülének az állatok,
's törvényt tártának a ' bevadlott felett. Ezt szorosan
kell vennünk uraim, szól a' róka, 's tekintsük,
hogy a7 hatalmas ember teszen panasz, a ' kinek bosz-
szujátói reteghetünk. Halált a' nyúlnak! ordítanak
egyszerre mindnyájan, hóhéra legyen minden, a'
ki hozzá férhet.

A' szegény juh is adott-be egy folyamodást
a1 farkas ellen, folytatja a' róka, hogy fiát erő-*
szakkal elragadá* Hm, a' juh? mondának vont han-
gon az előkelők : a ' való. hogy farkas atyánkfia
is sok csínt teszen. Ereezszük voksra a1 dolgot. A '

végzés ez vala: per folyjon míg él a' farkas ellen,
bolt* után pedig a' testet férgek emésaték meg.
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A* K ü T Y A.

Dühös méreggel ugatott a1 kutya egy elmenti*
szekér után, 's a' kerekeket faldosta. Mit dühös-
ködöl, így szól 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.

i

A' S T-R U C Z.

A' strucz kiszöke a' menageur' kalitkájából
Álmélkodva fogták körül Európa' madarai, Africa
ezen tetemes szárnyasát. Melly szép állat! mondá-
nak mindnyájan l D* farkán a' toll ugyan hoszszab-
bacska lehetne! szól a' kócsag, és a' lába finomabb
vékonyságú, monda a ' gólya. Hanem a' hoszszú nyak
merő tartása valóba nagy méltóságot ád néki, szóla
a' daru: és tollainak díszt, a1 fekete 's fejér színek*
szép vegyülete, csergé a' szarka, kár hogy mago-
sabban nem repül, megjtgyzé a' sas, 's nagyságá-
hoz képest nem vjtézebb, szóla az ölyv.

így szabja gyakran az önszeretet az aesthe-
ticai regulákat!

A' TÉGLAVETŐ

Ó Istenem! engedd még egy pár hétig tarta-
ni e' szép száraz időt! sopánkodék egy hoszszas szá-
razság idején a ' téglavető. De az én szamaram esőt
kiáltott ma, barátom, megszólal háta megett a' föld-
mives, 's találd-ki, mellyitek szólott inkább kos
haszonra!

Ó melly sokkal több az alacson haszonleső
néljószivű ostoba! *
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A' HIŰZ ÉS RÓKA.

Be szeretném étes nzemeidet így szól a1 Hiúz-
hoz a1 róka Egek mentsenek! felkiált amaz, for-
télyod új fegyverrel szaporoduék; inkább az Orosz- .
lánnak engedném azokat, hogy jobban szemébe te-
kintene vélek az illy ravasz udvari embereknek.

A' MAGYAR VEXDÉGSZERETES

Egy franczia igy irt hazájába a' magyar ven-
dégszeretésről: A' ,magyar nemes kaput nem tart,
vagy azt örökösen záratlan hagyja, ue hogy a '

veodéget eltiltani látassék.Ezt úgy szokta nézni,
mint csupa gyomrot, a1 mellyet sok válogatott ét-
keivel 's szíves kinálgatásaival minduntalan os-
tromol. Étel után engedelmet kér, hogy jól tartott,
's még szuszoghatsz, éjjelre csupa pehelybe fúlaszt.
Más nap ' hogy múlatni kénteleníttessél, vagy kereke-
det vereti-ki, vagy cselédedet itatja-le.

A ' dátuma ezen levélnek egy kevéssé régi
ugyan, de hála az egeknek, még nem egészen
avult - el.

A1 N Y ü L.
A' nyulat űzőbe vette a' sas, de egy jól tévő

cserje elvoná ostromai elöl. Még lihege a ' jámbor,
a* mint az agarak előtt ugrania kellé. Ekkor a ' kö-
zel erdő leve szabadítója. Hálálva készíte szegény
ftten fekvést ,kipihenni magát, a ' mint a ' száguldó
kopó, újra fáradását feledni készteti. Hasztalan fut,
kereng, bukik, nyomában vannak úntalan a ' cse-
vegők. Végre szorúltságában kenteién alélt csüg-
gedéssel rohanni a ' a ' róka lyukába. Isten hozott!
kiált elibe a ' házigazda, 's az ügyefogyottat felfalá.

A' kit függni rendeltek az Istenek , nem fül
az af vízbe!
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A' TÁXCZOLÓ MEDVE.

Leazabadiilt lánczárói a' medve, vs feleibe*
szőke, kiket mind-úiitalan rabiágában tanúit tánczá-
val kiváu mulattatni. Hagyd-el koma, szól egy
régi barátja hozzá, tánczod kéntelenségből jó le-
hete , de hidtl-el talentotnod nem ez !

A' VADÁSZ ÉS GYÍK.

Af vadász nyulat lese, 's láb-hegyen sjmúla
fekvése felé. Rezzenve suhant-el lyukába lábai előtt
a' gyík. Kis bohó, mond a' vadász neki, mit ret-
tegsz tőlem, nem reád czélzok én. De barátom, fe-
lel bátor odvából a'gyíkra* ki les, csalni akar az,
'a ki hiune annak ?

A' T O L V A J

A ' tolvaj éjjel egy tudós szobájába bésubana.
Szfik lévén a1 tudósoknál a1 házi bútor, hirtelen egy
parókánál egyéb nem akada kezébe. Felcsapá azt av

fejére, 's kalapját rányomá. Ment — 's im őgy de-
nevér süvőltVe szárnyalt feléje, 's vigyázatlanúl a*
parókába akadván, foglya tévé magát Itt vagy szép
madár l monda méreggel az ingyen kereaő, mit bo-
torkázol te éjjel; midőn minden becsületet) állat nyug-
szik ? De ha már járnod kell, miért nem hordasz lám-
pást magaddal, mint a' fénylő bogár? Aztán, mi kö-
zöd neked más jószágához, minek bántod te a*
más parókáját? V denevér menté magát szegény a*
hogy tudta, de jobban magánál fénye igazának. Mind
híjában! De barátom! szól a' vallató, roszban tö-
röd te a ' fejed, 's méltó vagy a1 halálra. Ezzel a*
szegényt földhöz ütés mert hatalmában vala.

Ugy é szép benevolum ez uraim? pedig nem
szoptam az tyjomból,
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A' B O R J Ú .

A' boiji boszszús bégetéssel kére tölgyet any-
jától. Koros vagy már te a1 tejhez, szóia ez, 's ei-
rúgá fiát; szokj már egyszer magad i* rágni a' ke-
ményebb eledelt, tán csak nem akarsz örökké borii
lenni?

A' T Ö K.

Egy szára a' tök bokornak a' szomszéd fára
felfutott, fs egy nagy tök róla megvetéssel tekintett -
le földön maradt testvéreire. Ó bátya, szóla ezek
közül az egyik | terhed utóbb is vfszsza fog rántani
közinkbe.

A' KERT' VIRÁGJAI.

Szaggassatok virágokat, itt elég van! szól há-
rom lyánaihoz az anya, egy kies kerten keresztül
mentében. Repeső örömmel futkos azonnal az egyik
mindenfelé, 's • tetszését követve szaggatja ke-
zeit tele. Kiváncsin tekintget 's fut széllyel a' másik,
de azt vélvén, hogy megelőző testvére már bírja av

szebbeket, minduntalan a' távolabb álló 's díszeseb-
beknek tetsző virágok tűnnek vizsga szemébe, '0
azokat hasztalan kergetvén, üres kezekkel ér ki a'
kertből. A ' harmadik lyánka finnyás ízléssel gúnyol-
gatja a' kert virágait 's csak idegen éghajlatiakat
kivan és keres, 's virág nélkül hagyja-el a' kertet.

Ó be kies kert ez í kiált anyjának elébe az el-
ső, 's bokrétájit mutogatja! Az ám! mon^a sóhajt-
va a' második, csak még egyszer mehetnék viszsza
belé, be szép csomót tudnék kötni a ' ledéren el-
mellőzött virágokból. Gyáva kert biz ez! szól mé-
reggel a' harmadik, csak kivántat az emberrel, azon-
ban semmit nem nyijt nemesebb ízlésére! *i

így vagyunk mi halandók az élet' örömávéí!
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A' TARKA KÖNTÖS.

A ' szabó gyermeke gondosan felszedte az el-
hullott posztó darabokat Ó atyám! be szép ez a '

királyszín darab, hát még ez eleven zöld! Mint hab-
zik V setét kékes folt, 's nézd mint játszik e' ve-
gyes színű. De ezen fekete ugy e' legtisztesebb ?
Be szép ruha kerülne belőlek együtt! A' nyájas
atya teljesíté fia vágyát — ' s így kerüle-kl a' ne-
vetséges — harlekin ruha.

" A Z I R T Ó .

Az érés' arany színével habzottak a' hajlott
búza-kalászok; 's csak itt ott köztök egy repeze.
Nem szenvedem búzám közt e' lomot, szól a1 gaz-^
da, 's irtatni kezdi a1 repezét. De az irtó minden
lépésével számos kalászokat tapodott-ie, 's keze- 4

vei ért szemeket pergetett-el. Balgatag! szól egy
elmenő utas hozzá, nincs már az irtásnak helyé 'a
ideje, a' rostára bízd már ezt a' munkát.

Mennyit nem árt, a' helytelen recensio!

A' L E P K E .

A' Lepke, bádgyattan mint egy lábbadozóbe-
teg , lengett a' tavasz első enyhe lehelletével a' kert-
ben fel 's alá. Be gyenge vagy atyafi! szóla a' ve-
réb hozzá, miért nem hagysz fel azzal a' silány
eledellel a ' virág-harmattal? Búza szemet egyél,
majd erőre jősz. Húst, húst*, cseregé a1 szarka,
abban vau az igazi tápJálat. Én pedig a' gyakor fflr-
dést javaslom, monda tóra siettében a' récze. Bará-
tim! látom kivégeznétek jószivfiségtekkel? felel aY

lepke nékik, majd csak a ' Természetre 's az időre
bízom én erősödésemet!

Doctor urak, ezen két utóbbi a' fő patika !
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A ' FUTÓ BAJNOKOK.

Két bajnok futásnak eredt az olympiai hosz-
szú pálya-fövényen. Gazdálkodva kímélte az egyik
erejét, mig azt a' másik a' korán haladásra erőltette,
's a' mint ez lankada, a ' szerint nevelte amaz iparko-
dását. AB okos! koszorút mútata ő a1 pálya végiről
a1 tapsoló sokaságnak! midőn a1 koranfutó a1 iélig
meghaladt pályán már aléltan rogy- Qszve.

Ifjak! nem kell sietni élni.

A' KÉT TYÚK.

Két tyúk számos* csirkéket vezetgete külön az
udvaron. Néne! igy szól az egyik a ' másikához ,
egy urat szolgálunk, egy udvaron járunk; tisztünk
egy, 's egy'apátóltestvérek nevendékink, fogjunk öszve
egyesített erővel bízvást megvívunk a' szarkával, sőt
a' héjával is. Miért is ne ? felel a' másik a' vetél-
kedés irigységével, vijjon kíki a' maga erejével, én
bízom magamhoz. Azonhoz á' csirkék fogytak az el-
lenség ' gyakpr ostromai által, 's az irigy anyák aV
kölcsön véd helyett Irvendtek egymás' feivál ott
veszteségein. Neveketott csirkéikkel is e ' viszszáa
vetélkedés, 's míg a ' felneveltek egymás közt czi-
vakodtak, az elszórt búzamagokat többnyire av ré-
cze kapkodta-el.

A ' SZAMÁR ÉS CSIKÓ.

A ' szamár egy vízhúzó alkotmányt, rovott pa-
dozatokon, egy helyben léptetve hajtott. A ' tüzes
csikó fülelve tekintett-be az ajtón. Te erre nehezen
volnál szer! így szólíya-meg ítet a ' ftkles gúnyolva.
Az igaz, hogy szamárnak való munka I De njely-
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lyitek is a1 machina; ez a1 kerekes alkotmány é,
vagy te Bátya ?

Koporsó a' geuienek a' szoros korlátok!

PROMETHEUS.

Prometheus belopá immár agyagjaiba az égi
tüzet, 's készen állottak remekjei. Uralkodjatok egy-
máson, így fczóll hozzájok,.te^férjfi erőd, te asz-
szony szépséged hatalma által* „De majd ha az ido
letörli szépségem , u sipegé az agzszony, mi lesz
belőlem atyám I ? Más fegyvert is rendeltem én szá-
modra, felel biztatva Prometheus — könyűket, és
fortélyt. %<s .

Hatalmas fegyverek uraim!

A Z A;H J.
* Az Ahi, nem jegyzi-meg a' história, hogy és
mikor? megjelent egykor Európában. Melly különös
derék állat! így kiá]tanak-ft;l csodálkozással az ál*
latok. De mi hát az a' déréi bfenne? kérdé a' ró-
ka termete csekély, tekintete ínséget tolmácsol,
szava szánakozást indít, rHlt járása'úntat, — én va-
lóban gyávább állatot nálánál köztünk nem ismerek.
Igen, de — külföldi, kiáltanak egy hanggal mind-
nyáján.

A' M E D V E.

Hallom, nagy mester vagy &' mászásban, szól
az oroszlán a1 medvéhez, nosza szökj-fel eme fára 1
uram én csak az egyenesre tudok mászni, felel
maczkó, e' pedig a1 mint látojj görtfe* Ugy én ügyes-
ségedért nem adnék egy Jegyet, monda az orosz-
lán, hiszen nagyobb részint görbe az erdő faja.

Sok tudós mindent tud, csak azt nem, a' pait
kellene tudni.
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A' tOLEGENY ES MÁTKÁJA, ,

A* tüzes vőlegény menyaszszonyában egy
mennyet ringatván karjai között, o lyánka! így ki-
álta-fel, vau e" olly boldog halandó, minién? Sőt
van e magokat a' halhatatlanokat miért irigyelnem,
hanemha azért tenném ezt, hogy örökké nem tarthat
boldogságunk! Ifjú! Felele szelídenfeddőmosolygás-
sal a' lyánka! a' meily tűz nagy lobbal ég, ritkán
van parazsa!

. JUPITER ÉS AZ EMBER.

A1 hatalmas jupiter jó kedvében kegyelmet kí-
vánván osztogatni, beparancsolá minden állat' pana-
szait trónja elébe. *S íra az emberé leginkább bstrora-
lá irgalmát. Néked legtöbbet adtam, 's még is leg-
többek panaszaid, szól csodálkozással a1 fö Isten;
mi lehet ennek az oka? Ó a' szabad akarat, sirán-
kozék az ember, ez kútfeje minden bajaimnak, e»
baktat minden roszba bele. Vedd-el e' kétélű fegy-
vert tőlem , melly szüntelen e' viszszaélés határvo-
násánál lebeg. Gyáva! szól boszszúsaujupiter, nem
idéztelek most büntetésre ide, hanem hogy kegyemet
erezzed : 's ím esiért nem teljesítem balgatag kívánsá-
god. De hogy tűkre legyen esztelenségednek ' ím te-
remtek embert szabad akarat nélkül is, 's ha sorsa
néked meg fog tetszeni, cserélj vele. így leve — a'
majom; de az ember elhallgata a' cserével.

AZ OROSZLÁN ÉS KIS EB.

Egy kis eb nagy kedvébe eset az oroszlánnak.
Játszva cseveget az körűlte; nyájasan vetette as
oroszlán is az eb derekára velős lábát, 's öszve-zúz-
va rogyott ez szegény öszve!
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A' GONDVISELÉS' CSODÁLATOS ÚTJA.

Kgyátas, a' másikát elakadt terhes kocsijával
vesződve találta. Segits atyafi, igy szóíitá-még ez
csüggedt kérlelő hangon > reggeltől óta hijába erő-
ködöra e r helyen: bizony megáld az Isten. Ha tud-
nám* szól kétes mosolygással az utas, lám alkonyo-
éik, 's a' setét közel ború nem csendes éjre mutat:
falum még meszsze van, félek az elkéséstől. Meg-*
kérlelődik mindazáltars bajlakodó társának segíte ki-
emelni szekerét. De maga elkésett, reá setétedett egy
erdőben az éj, > ámbár lakásától már csak félórá-
nyira vala, az elérkezett zivatar, sűrű villámok 's
eső szakadta egy öreg böknek odvába késztetek hálást
keresni. Boszszús méreggel forgatá ekkor eszében a*
másik utas' „megáld Istenét!" 's átkozáa' magalágy-
szfvűséffét* Tűnődése között enyhűle a* zivatar *s el-
szunyadásából egy kellemes reggelre ébredé. Jókor
elére faluját 's háza' — füstölgő üszögjeit. Rémült-
ten tekint szélivel > 's borzadva látja, mint csapott a'
villám ágya felett le* 's mint zúzta volna, otthon hal-
tában őtet széllyel. Majd háza építéséhez fog, 'segy
felfeszitett kő üregében reá talál ősei kincseire, mel-
tyeket azoknak a' régi zararos idők ide rejteni javas-
lottak. Gazdag kamattal megtért kárát felejtve, áldá
ekkor azt a ' pillantatot, mellyben az ügyefogyotton
segite, ŝ bocsánatot könyörge attól, a' kinek áldá-
sában egykor gyáván kételkedni tuda.

CERBERUS.

Egy fSldt árnyék érkeztére szokatlan nyájasaá-
got mutatott a ' dühös cerberus. Fark-csóválva ugrott-
fel reá, vs játszó szökésekkel] kisérte Minosz-
eieibe. Ez csodálkozva szemlélte a1 ritka esetet. Ki
vagy ? kérdi az árnyékot. — Recenseus, felel ez ;
'* megszűnő Minosz csodálkozni
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H A Y D N .

fiaydn a' mint mestermfvét „a ' teremtést" 0lo-
BiOr adta, a1 darab sokaknak nem tetszett Mi íze-
eebb hds — így szila a' virtuóz, a1 fáczánnál? még
is két neme az embereknek nem eheti, a ' fogaüan,.
fa ki nem rághatja, 's a ' rósz gyomrú, a ' ki nem
emésztheti.

Vigasztalástokra ez, hazám koszorús irói, ti
kevesek! \

S *
JV GÓLYA ÉS GAZDÁJA.

A' viszszatért gólya így szólítá-meg a' ház-
tetőről gazdáját: nem köszönettel tartozol e\ gaz-
dácrtkám, nekünk , hogy íjra viszszahoztuk nektek &*
tavaszt? De barátom, felel ezy titeket hozottá' ta-
vasz viszszal

Hizelkedik az emberi hiúságnak, a' nagy tör-
ténetekben magának részt tulajdoníthatni, vagy leg-
alább mondhatni azt, hogy etőre elláttak azokat

A' BAGOLY.
Égy nevezetes napfogyatkozáskor, a ' szokat-

lan madarak búsán kullogtak háló-helyeikre. Iste-
nem! hát már alkonyodik! panasziák mindnyájan! Biz
éj lesz ott megint > hála-órvendve huhogá a ' bagoly.
Azonban elmula a7 nagy égi tünemény, 's gúnyosan
kaczagtatott-ki a ' nagy fülű.

Be alacson lélek fért abba, a* ki a ' közin-
eégben nyereséget keres.

A' T B HÉN, ,
Egy czimeres tehén a ' maga szavait ' s derék

tagos testét dicsérte a ' gazda előtt. Azt a mészáros
nézze, felel ez szomorúan, én csak sovány tölgyei*
det látom,

l
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A' K A L M i R.

|)ühös háború pusztított a1 szárazon. Be sokkal
szebb a ' tengeren! felkiált a ' kalmár, 's a ' tengerre
siet. Tengert felforgató vész veszi itten elő hajóját:
ó itt is veszélyt ringatnak, szól rémülten, a ' habok
tornyai! de egy közel sziget sejtése enyhíti 's re-
ményre deríti kétségét Kiköt, de mint nem borzad-
na eg, halván, hogy a' sziget' lakosai emberevők, 's
közöttök épen döghalál dühösködik. Ó látom már,
így szólal-fel ekkor, hogy a' baj nem a' helyhez,
hanem az élethez köttetett!

ÁBEL ÉS AZ ANYA.

Ábel az ártatlanság bizakodásával kezdé simo-
gatni a' kígyót. Hagyd-el szülöttem, sikolt ijedt gon-
dossággal a' köz-anya, ez foszta-meg paradicno-
munktól is! lm átokul hagyom maradékomnak, hogy
a ' csúszó mászó állattól borzadjon.

Méltó elfogadni anyánk ezen átkát; mert ezeú
tapasztalása mindnyájunknak sokban van!

A' GONDATLAN HAJÓS

Egy hajó tulajdonosa először ereszkedék a ' ten-
gerre. Kedvezett a ' szél, ' s a ' megeresztett vitorlák
vígan lobogtak. Még jobban haladnék, e» ötlett eszébe,
ha a ' terhes vasmacskáktól megszabadulnék,, 's a '

járatlan kirakata ezeket a ' partra. De im hirtelen
vészre fordul az idő, orkán rengett a ' habokon, ' s
laptakint játszott a ' könnyű-szerű hajóval, mellyel,
nem leven azt mivel lekötni, egy kiálló szirt ormán
őszvezúzott.

Meg ne vesd szerencsédben a ' barátot, hogy
elhagyatva ne áiy szerencsétlenségedben.
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AV K A K A S .

Az elvénhedt kakas sajnosán nyújtotta a' sas
trónja előtt panaszát, hogy számos fiai 's unokái
aggott korára érte semmit sem akarnak tenni. Hát te
tettél e' érettek nevelésükben, vagy táplálásokban
valamit? kérdé a ' monárcha. énnekem a1 háremem-
mel volt szüntelen dolgom, felel a ' kakas , 's a* haj-
nalt kellé vigyáznom. Tanuld-meg hát ön károdon
barátom, hogy csak a1 jótét szülhet háladatosságot

HEUACL1T ES DEMOCRIT.

Könnyes szemekkel sétált Athene ntczáin He-
raclit; szemközt jőve neki a' nevető Democrit Mi
bajod? kérdé az utóbbi kaczagva. Ugyan, hogy le-
hetsz illy könnyelméjű felel a' siró, minden szegle-
tében látván hazádnak a' romlotságot, 's az azt kö-
vető veszélyt. Barátom, szól folyvást nevetve a* hor-
dó lakosa, vágass eret magadon, 's inegládd , azon-
nal jobbra fordul a1 haza dolga.

A' LÁSCZOS MEDVE.

Maczkó! te már sok muzsikáu tánczoltál, szólj
mellyik tetszik néked legjobban? így szólítá-mcg
medvéjét az olasz! „Egyikét sem hathatom uram,
láncKom zörgésétől!" felel szegény*

A' DRYÁSZOK.

A* dryászok panaszt tevének Jupiter trónja előtt
hogy hegyeiket az emberek örök bányákkal lyukaszt-
hatják. Fiaim! felelt nekik az Istenek' atyja, kincset
rejtni veszély 's gond nélkül lehetetlen.
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A' HHINOCEROS.

A hülye rhinoceros meghallá a1 közte ' s elefánt
közt való gyülőlség meséjét, azóta nagyobbra nézé
magát, 's széüyel dicsekvék természeti ellenkezésé-*
veL Azt elhiszem, monda a' róka, hogy te gyűlö-
löd az elefántot i mert sok irigyelhető tulajdonsáéival
múltéged felfii; dehogy ő ellenséged legyen né-e
ked gyávának, abban nagyon kételkedem.

A' HÍV KUTYA.

A' hív kutya keveslé a ' maga heuye szolgálata
ját, a ' vigyázást, ' s látván, hogy gazdája gyapjat
szed juhairól, ajánl* a ' maga lompos szőrét, hogy
azt ruházatnak nyírje - le. Jó szolga! felel válve-
regetve a ' juhász, szőröd csekély hasznú, azonban,
ha azt levenném rólad, te hideg őszre fázváu, a '

melegre búvnál, 's nyájám őrizetlen maradna.
Nem jó *' sok szolgálatú szolga, isi sokféle

mesterember,

A » 0 H A N Y

Az elbízott házi úr, pipájából sűrű fUst-goriH
bolyagot ereszthetve, ődöngött-le kertjébe. Be hasz-t
nos plántának kell nékem lennem! szól büszkén a '

dohány a ' közel öntöző kertészhez, néad, urunk mint
hiza-el! gondolod? köhécselé a1 kiaszott kertész,
nézd azt is, mit tevéi belőlem? A ' ueked, barátqm,
fő használatod, ha keveset ártasz!

A' JEGENYE ÉS SZŐLŐTŐ. •
A1 sudár jegenye megvetéssel gúnyold a ' törpe

ezőlőtövet. Illy szép egyenes magas növésed lenne |
í/ary szóla ennek. Az igaz, felele a1 bor fája
illeoéiiek drága gyümölcseim puszta tetődbe,
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A Z E G E R EK.

Az egerek tanyát ütöttek egy asztag alatt.
Bátorságban minden ellenségtől, gond nélkül lakoz-
tak itt a ' gazdag bázaszemekkeL De a1 cséplés foly-
távfű ogyott az asztag, ' s az alsó kévékre kerül-
vén a ' sor, azon'egérvala szerencsés, a ' mellyik a '

csép elől elillanthatott.
A ' jó kvártély nem haza még, valamint á1 haszo-

nért tanyázó sem hazafi ám!

GELLÉRT' HpOYK.

Bátya! így szóiítá-meg egy közel dómba1

tisztes Gellért hegyét, sok szép idö elsuhant már'
ormaid felett, régóta szemléled innen af magyart
szólj mit ítélsz felőle » A ' magyar, felel a ' begy1,
mindig" vitéz volt, fejedelmét 's hazáját szerető, csak
hogy, mint szirtjeim közt fészkelő csókák és var-
jak , akkor zajog egymás közt legjobban , midőn zi-
vatart érez,

AZ ANYAVÁROSOK-

Két nevezetes város B. és P. vetekedett,
mellyiko anya - városa az országnak. Egy statisticus
azt a7 különbséget állapitá-meg az anyavárosok, és
más városok között, hogy ezek'szoptatják gyermekei"
ket, az anyavárosok pedig szopják az országot! ' S
azóta mélyen hallgat a' per*

A ' K Ö R T E-F A.
Egy nemes gyümölcsű körte-fa megvetve te-

kinte-le a' galagonyára. Szegény hetyke! szól ez
neki, nem látod e-, hogy magád is galagonyába vagy
oltva, 's galagonya - gyökerek táplálnak,
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A' PKÜCSÖK ES VAKONDOK

Az éhes prücsök befúrta magát a'{gazdag;tárú
vakondokhoz. Az egész világ hirdeti hallásod' fiuom-
sajgát, szól hízelkedve hozzá, benned, reményiem,
maecenásra találok: engedd-, hadd, űzzem énekem-
mel unalmaidat Elkezdé czirpelését, de a' vakon-
dok: hagyd-el barátom! hagyd-el, szól íület dugva
az éneklőnek; épen mivel finom a1 hallásom, nesze
fizetek azért, hogy nekem ne énekelj többé;

Az illy maecenás is szükséges!

Af T E H É X,

Egy tehén, a* katonának elveszett borjúbőr
iszákját édesdeden nyalogatá. Be szép anyai érzés
szorult ezen állatba, monda magában egy elmenő
aszszony, bizonyosan a' borját véli szegény ess iszák-
bau. Felköltöm a' jámbort édes csalatásából. Nem
a' borjad az, szolga! szól a1 tehénhez. ¥udom asz-
flzonyom, felel ez , hanem egy kis sócakát érzek
az iszákban; azt nyalogatom/

Be szárazon maradnának legszebb tetteink, ha
a* haszonlesést le vonnáuk belőlök.

"í" A; S Z A R K A

- j ,. Be szépen játázaüak tol lára* habokon, cser-
gé egy fáról a' szarka a ' tóban úszkáló hattyúnak.
De a ' fekete szín is szép fémty^ ragyog a' nap1 su-
garain, sugá ismét a' fcietteflfő hollónak. Hanem av

setét zöld bársonya is szép hattokat váltogat ám, kiált
ftgy tollaszkodó réczének. Be ^vendek, hogy toi-
laim mindayájotokéval atyafiasMc! A' sok színű ve-
gyület legalkalmatosabb is , monda a1 holló) alacson
csapodór lelkeket takarni.
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AZ IGAZSÁG' TEMPLOMA.
A l i e g 6 r i a. )

Az igazság templomának kulcsa még Miner-
va idejében elveszít. A ' hajdani kor mindeii lakato-
nai próbálgatták erejeket e&y új kulcs készítésén.
Mesterséges tollak, lyukazatok, görbjtések látszat-
tak a1 mestermtveken; de vélek nem nyílt az ajtó.
Bárdot ide, ' s fokosokat! kiált végre a1 pórsereg,
erő kell oda, a' hová av mesterség nem hathatI 's
be feszült, be szakadt volua a ' szent küszöb, ha azt
isteni kéz nem tartotta volna. Megállj! így kiált a'
gyülevész néphez egy felhő közepéből Minerva, itt
a1 kulcs! 's le ereszkedvén a ' templom ében ajtajá-
hoz, azt a' bámuló művészek láttára egy hitvány
H'Aeggei nyitja-ki. Nincs az igazság olly nagyon el-
zárva előtted emberi így szól, mint véled, 's épen
azért nem találod azt, hogy igen, mesterségesen
keresed!

A' SEREGÉLYEK ÉS DIÓFA.
s

A' seregélyek éhesen csevegtek egy diófa ágain.
Be hitvány gyümölcsöt termesz barátom, szól egy
szemtelenebb köztök; a ' külső haja keserű, a ' belső
kemény, kinek volna kedve a ' bélihez törekedni?
A ' gazdámnak, felel a ' fa, a1 kit illet gyümölcsöm,
's. tudja azt használni: hanem az igaz, hogy a1 nya-
lánk madár nem igen férhet hozzá.

A' VERÉB - GYŰLÉS.

Ugyan mit végeztetek olly sokat? szól a1 ve-
rébhez a ' fecske: hallottam nagyon csiripeltetek a '

bodzafán tartott gyűlésiekben l Hát nem tudod, hogy
a' melly tanácsházban sok 's lárma, kevés a ' végzés ?
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AZ ÖKÖR ES HATTYÚ.

A' békeszokott ökör kényént legelt a'vizs szé-
lén. Régen vigyázom kedvtelve, így szól a ' hattyú
hozzá, csendes erkölcsöd', kevés beszédü vagy, mint
én, 's szőröd sziue tollamhoz sokat vet; nosza le-
gyünk barátok! Jó hattyú! felel szelíden a1 legelő,
mit érne mindkettőnknek barátságunk ? Más neked
lakod, eledeled, és nemed;, te úszol, én lépdelek;
te szabadon repülsz, én jármot vonok. 0 a ' barátság-
hoz több kell, mint szín 's némelly apróbb tulajdon-
ságok ' egyezései!

A ' SZAJKÓ ÉS FÜLEMILB.

A' szajkó megtanulta követni a ' kút - ágas uyi-
szorgását. Azonnal muzsikai próbát hirdete, 's nem
hallott ujjal fennen bíztatá publicumát. A' madarak
nem tudták, mit Ítéljenek af szokatlan hangról; de a'
fülemile mosolygott: fület sért ugyan, így szóla, de
még is szép muzsika lehet biz az — szomjasnak,

A* K 0 S.

Kolompot hordoza egy kos, ' s kevély vala e*
megtiszteltetésre. A1 falun végig jártában vette ész-
re , hogy a1 torony harangja megkondúlására csopor-
tosan gyűlt a' nép a' templomba. Megállj! ezt gon-
dola magában, ezt a' csodát te is megteheted. Ezzel ar

templom eleibe állván, teljes erejéből rázza nyakát, 's
kongatja kolompját. Nem mozdul senki, 's kaczag
a'többi. Mi lehet ennek az oka? kérdi csudáivá a*
hallgatag. Az barátom! felel botot emelve a' juhász,
hogy a'kolomp nem harang; de a' kos sem haran-
gozó ám!
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AZ ŐSZVEGY GALAMB.
A' párját vesztett galamb keservesen nyögdé-

cselve síra hímje után. Mit sirsz ? így szól egy ba-
rátnéja hozzá, hiszen nem vagy te érzékenykedö ger-
licze, 's van több hím is e' világon! De némelly hí-
mecskék azt állíták, felel biztos súgással a1 síró,
hogy a1 könnyes szem nékem igen jól áll.

A' VADÁSZ ÉS VARJÚ.
A' vadász bószonkodva szemléié, egy varja

mint repes félő és gondos vigyázassál előle félre.
Már látom, így szóla kifakadva, hogy minél becste-
lenebb valaki élte mások, annál becsesebb az ön
maga előtt

A1 HATTYÚ ÉS GÓLYA.

Melly gyalázat úszni nem tudnod! neked, ki a'
vizekből szeded élelmedet; így szólftá-meg a' hattyú
a' tó szélen lábaló gólyát. Niacs úszásra szükségem1

felel ez! a1 vízbeii csak addig mulatok, mig élei-
niemet kikurdá»zoiii. Jól mondod, kuruttyolja a" tó kö-
zepéből egy béka; mi is lenne belőlünk, ha úszá-
HOII a1 mélyebbre is követhetné futásunkat*

Sok nemzet él emlőiden Magyarhaza! de nyel-
vedet kevés érti, '« ezen tán örülhetsz is a1 békával.

V I N K E L M A N N ,

Vittkelmann elragadtatva csodálta Clemens' *
irtuseumában a' Tassót Mit tudsz bámulni egy fej
nélkfp való derekon? kérdi tőle gúnnyal egy értet-
len idegen nagy ur. Barátom! felel a ' szépmivész,
végijr tekintve a' tudakozón: hány fejetlen derekat
tómul a" világ! a' melly annyit mint ez nem ér?
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AZ ISTENI IGAZGATÁS.

A l l e g ó r i a .

Egy vándor mtizulinaiiü tikkadtan lépdele Afrika*
sivatagjain. Égető hőség pergelte felülről, az sütötte
a' tüzes homokról lábait, 's nem sokára aléltan rogya
egy fa alatt öszve. iWi szükség lehet az illy hőségre ?
igy zúgolódik ínségében; rejtsd-el ó rcjtsd-el napo-
dat, nagy Allah! bár soha se lássam azt. 'S ím' a'
nap egyszerre elborul; sűrű fellegek gyűlnek Öszve,
a' közel eső szele fúlasztja a' mellet, 's nem so-
kára a' zápor megeredt Örvendve remeg hálát Alláb-
nak a1 vándor, 's megfrisűl a1 híves esőre. De a*
zápor mindig jobban jobban szakad; át áznak a'
védő fa levelei 's omlani engedik a' vizet a ' vándor
ruháira. Nincs hely, hova rejtse, magát, facsarhotókká
áznak ezek. Eltűnt a' nap, elmúlt a ' hőség, melly-
nél köntösét száríthatná; folyvást tart az eső hideg
szele, 's az átnedvesedett muzulmánra reszkető di-
dergést fuvalt. Napok, hetek folynak-el, 'nincs csak
remény is kiderüléséhez a1 bús időnek: szél 's eső
váltogatják az al-levegőben egymást. Ó én balgatag!
igy kiált bek e-veszt ve a' vándor; a1 napot átkozám
vala elébb meg, 's most mint jótétért kell könyörög-
nöm feltűnéséért Engedd napodat látnom könyörülő
Allah 1 \s mentsd-meg, míg vándorlók, utamat az ocs-
mány esőtől, Meghallgattatok most is; elszéledtek
a' fellegek, szivárvány hasada keresztül az e'g bolt-
ján, 's a' nap, mint egy szeretett királynő az ellen-
ség fogságából, óhajtott derül ess el lépe ki reá. Hála
néked nagy Allah! kiált földre borulva a ' muzulmánig
megszárítgatá köntösét, odébb ballaga, 's néhány na-
pok múlva Lybia homokjára ére. Itten megszora-
jaza a ' hőségben, és lihegő ajkai kerese forrást min-
denfelé. Híjában! száraz sivány homok fedte ' a1 mer-
re a' pzera belátott, a ' környéket. Kereng jobbra f
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balra, vizsgál ronggyal aggatott lakat r vagy nyáj
nyomait, mint jeleit a1 közel forrásnak. Hasztalan l
fa sincs semerre, a' nyomok pedig nem is látszati-
nak a1 homokou. Iinraár tűzesedui kezd uyelve, pók-
hálózni szemei, 's egy satnya tdrpés bokornál ösz-
vedül. Nyújts bocsánatot irgalmas Allah, ostobaságom-
nak! így nyögdel a" boldogtalan: megátkoztam az
esőt, hozd, ó hozd azt ismét hév szomjam eloltására
viszsza. De most nem lát semmi jelt az irgalomra, '0
kínos tusakodásában álom ereszkedik lankadt pilláira.
És ime! egy égi jelenés csillogó fejérbe burkozva,
hold a ' bal, nap a1 jobb oldalún, leszárnyal a" szun-
nyadóhoz; jobbja botjával megilleti homlokát, 's az
illetesre erősen mint egy férjfí hzökik-fel ájultából
vándorunk. Az égi látáson szemeit csodálkozásra me-
resztvén : ki vagy te ? kérdi fojtott hangon A' nagy
Allah küldöttje, felel a ' tündér komolyan, 's büntető
reszketés szállá a ' muzulmánra; Alláhé, a'kinek bé-
ketürését^már háromszor víttad méltatlan zúgolódá-
saiddal. Ő irgalmasabb, mint «em balgatagságodat
büntesse, *B ím még egyszer meg aója az esőt,
mellyet megátkoztál vala. Tanuld-meg példádból ha-
landó! hogy a ' természet1 rendje, és emberek sorsa'
olly bölcs, hatalmas és irgalmas kezek között vagyon,
hog:y ha <i azokat, mint mi égiek , szemlélhetnétek,
csupa háládatosságá olvaduátok által. De ha ti gyarló
véges elmétekkel az örök végzés lánczfüzetén egy
két szemén, mellyek milliárd más szemeket kötnek
öszve, el nem tudtok menni, ne véljétek mindjárt azt,
hogy a1 láncz megszakadt, 's tán nincsen is, a' ki
annak vég pereczét tartsa.
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A ' CSEREBOGÁR ÉS MÉHEK.

Mit futtok fáradtok, mintha örökké élnétek,
illy szókkal állítá -meg a* cserebogár a1 fürge méh-
kas munkáját. Örökké nem élünk .* Nde a' jövő telet
megérhetjük ' mellytől te nem tartasz: feleiének ezek.
Mindnyájan hasztalan nem donghatjuk-el életünket-

A' VELENCZEI BÉR-HAJÓS.

Egy gondolier különös ügyességgel hordozott
egy idegent Velencze csatornáin. Nem állanál kor-
mányosnak hajómra, így szól az idegen hozzá, bá»
mnlva mesterségét, te látom derekasint érted a' ha-
józást. Igen uram, eme meg szokott csatornákon f

mellyeken túl életemben se voltam; de sík tengerre
ereszkedni sem mernék, sem tudnék.

A* RÓKA ÉS GYÍK.

Az éhes róka nyakon kapta a1 suhanó gyíkot
Meg kell halnod, álnok kígyó, ezt mondja neki.
Mintha nem tudnád ravasz, hogy csak formám a f

kígyóé, pedig hányszor nem szokott e' csalni. Lám
te is nem á' hív kutyához hasonlítasz e , hitetlen ?

AZ ÉLTES JEGENYE.

A1 gazda egy sudár éltes jegenyének veté fej-
széjét. Kíméld vénségem 's tetsző termetem, nyögé
az. Miért tcuuém ezt felel a' vágó, nyújtottál ef ne-
kem valaha gyümölcsöt, vagy pihentettél e' árnyé-
kodban a' nyár hevében engem tulajdonosod? vénsé-
ge csak annak tiszteletes, a' ki éltét másoknak hasz-
nálva töíté-el. ;
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AZ OROSZLÁN ES SZAMÁR.

Aezóp szamara, a ' mint az oroszlánnál va-
itásza, 's ordításával a' szokatlan vadakat megzavarta,
így saólítá-meg hatalmas bajtársát: hát erőmnek nem
akarod e hasznát venni uram ? Te csak rúgni tudsz
koma, felel mesolygva az oroszlán, e' pedig csak
gyáva védelemre való.

A' LÉGY ÉS POK

Egy légy Clemens' múzeumában Apollóra
szált Nem tőlem függ e híre ezen imádott remek
mívnek ? így szól a1 pókhoz: nincs e' hatalmamban
azt bemocskolní ? Van, feleié a1 pók, de inig szen-
nyeid lemosatnának, gyakran fog a' tisztelő szépmi-
vé*z azon méltó panaszra fakadni, hogy e' mester-
darab a' szemetlen légytől jobban nem óvatik.

Uly szenny a1 rágalmazásé az igaz érdemen.

A' CSIKÓ ÉS ANYJA.

A11 szabadon legelő csikó délczeg paripát lá-
tott arany szerszámban maga mellett elmenni. Bé
boldog állat! így sóhajt, bár csak nagy lennék már,
V illy szerszámot nyerhetnék egykor! Fiam, szól
hozzá az anya, tanuld-meg azt, hogy a* rabság
aranya mindenkor szomorún csillog.

R A F A E L .

Egy pohos kereskedő megálla Rafael festése
felett, 's czirkálgatá annak hibáit. Minek a' sok re-
dő a ' palástokon, így szóla criticusi tonnái, a'szűk
köntös nem jobban tetszette volna e' ki a* contouro-
kat. Oka az, felel a'mivesz, kit az éretlen gánes
boszszontott ' hogy mi nem réf számra festünk.
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P A I N E .

Paine, nyomtató legény korában, betűszedés-
ben számos hibákat ejtett. Lódulj, igy szól a' tulaj-
donos hozzá, látom semmi sem lesz belőled. Jól mon-
dod, felel ön-erzésével a' korholtatott, bajos csak
kézzel dolgozni annak, a' kinek fejében az ereje*

Szűk körhoz szűk ész való. A' nagy elme a1

kis hivatallal épen úgy van, mint a* nagy állat a'
szűk kalitkával*

A ' S Z Ü N Y O C .

A ' szúnyog egy estve éles dongással keren-
gett ágyam felett. Félsz roostcsípésemtől jó gazdal —
így szóla fennen hozzám, orczámnak csapván. Csí-
pésedtől ugyan nem! gyáva! felelék, de kedvetlen
éneked valóban alkalmatlan.

A' KOMONDOR ÉS ÖL-EB.

A1 juhász-komondor csendesen ballagott a1 nyáj
útin. Pajzán csevegéssel támadta-meg őtet az ura-
ságnak, melly a'íiyájat jött megtekinteni, kis öl-ebe.
Be sovány vagy atyafi, így gúnyolja, bizony csak
bőröd csontod. Oka az, felel hidegen a' nyáj-
őr, hogy a1 mai világban gyakran jobb kenyér a7 tá-
nye'rnyalóság, a ' hív szolgálatnál.

AZ ÖKÖR É S CSIKÓ.
Mit nyámmogsz? szól a1 kérődző ökörhöz a'

tüzes csikó; így soha se laksz jól: nézd, í^ye/ry él;
's mohón harapja a' füvet Keveset inkább ifjoncz
barátom, felel a ' szelíd jármos, de jól emésztve*

Hazám irói, keveset kell irni, tudósai, keve-
set olvasni, de jól emésztve.
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ALCIBIAD ÉS BARÁTJA

Sofcrates itala után végsőt vonagla. Alcibiáá
Csuklások közt bóráit hidegedd barátjára ; ó te, ki-
nél nagyobbat még a' föld nem szült, igy jajgat ke-
servében , mit véthettél az Isteneknek, hogy egész
élted szenvedés legyen! Ne légy igazságtalan Al-
cibiad, így feddé egy közel álló barátja: kimúlt bfc-
rátunk nem ére e' számosan örömeket ist Jutalmazó
önérzés, köztisztelet, barátság* ' s más örömeik nem
jóltévőleg vegyftgeték e élte gyötrelmeit Hideg te*
kiutettel néz merőn Alcibiad a' vigasztalóra; idd-meg
a1 néhány csepp megmaradt maszlagot, így szól,
nyújtván az elbolt bölcs poharát néki, szakácsaim
gazdag tort főznek, majd megenyhítheted szád ' ke*
serfiségét. Gondolni lehet, hogy el nem fogadtatott a?
inéreg kehely.

Zefirkint lengnek el legszebb örömeink; 's szél-
teszek módjára pusztitnak bánátink.

A ' PACSIRTA ÉS FÜL EMI LE

Szerelmes vagyok bele'd 's énekedbe, fogadj.
Wátnédnak, így szólítja-meg tf pacsirta a1 dalló fü-
ieniilét. Nem bízom hűségedbe*, felel e z , te télben
pipis leszel^ nem tarhatok eT attól, hogy af meüyba-
rátságot pacsirta korodban esküszöl, mint pipis el-
árúlnád.

. A ' kétsziuüség sírja a' barátságnak.

Af KAN ÉS ELEFÁNT.

Agyarad jeles 's ttiérkozhetik az enyímmel, így
szól ostoba gőggel a' kan az elefánthoz, de nagy
orrodat ugyan nem fogadnám a ' világ mákjáért ma-
gaménak. Bizony földet túrni egy kevéssé nagyoes-
ka is volna, felel mosolygva áz elefánt

P
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PORTICI LAKOSA.

Egy utas megszólít Portieibenegy lakost: hogy
mersz barátom HerkuJanum düledéki felett lakni, nem
rettegsz; hogy várostok minden órán öszverogy?
Uram; hogy felébb ne kezdjem , nagy apám itt
öregedék-meg, apámat én tettem a ' varas temetőjébe,
's reménylem nékem unokám fogja egykor Portiéi-
ben befogni szememet

A' világ históriája ritka történetei által tud»~
•lányt ugyan nyújt, de ritkán tanúságot

A ' VERÉB ÉS GÓLYA.

Igaz e ' az, a ' mit felőletek a ' madarak tarta-
nak, hogy ti gólyák tiszta nős életűek vagytok?
kérdé a ' veréb a ' fészkét mivelő gólyát. Remélem
ezen jó nevet meg is érdemeljük , felel a ' kelepes
madár, ' s tisztaságunknak %' hiv véren kivfil fő oka
•*> hogy őszszel tavaszszal nagy utakat teszünk,
nyáron és télen külön éghajlatok alatt nagy munká-
val fészkelünk, költünk: ' s még nagyobbal szemez-
getjük magunk' 's kisdedeink7 élelmét, és így az
örök munkától, gondtól, és bajtól gyáva gondola-
tokra, ' s henye bújálkodásokra mint ti verebek, nem
érünk.

Munkás foglalatosságot adjatok nevelők neven-
déketeknek; jámbor férjek! házi gond és szorgalom
legyenek szép nőitek tisztaságának őrei*

A' MAUSOLAEUM.

Egy egyptomi király szörnyű mausolaeumot ra-
kata tetemeinek, ' s büszkélkedve a ' nagy alkotmány-
ban, kérdé meghitt barátját, ha nem fogna e ' örökké
élni benne? A ' kövek soká eltartnak, felér e z , de
másokkal rakatni magának halhatatlanságot majd le-
hetetten dolog.
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AZ EGER ÉS PRŰCSÖff.

Mit czirpelsz ölly vigadva, szól a ' tarló vé-
giben az egér a' prücsökhöz , vége felé jár a' nyár,
nem jut e' eszedbe, hogy mindeh órán rád köszönt
fe' szomorú tél? Jó hogy eszembe juttatod, felel a*
czirpclő, úgy duplán kell vigadnom, hogy ki ne kop-
jak az időből.

Gyáva kétségek, félélem a'jövendőtől, *s ha-
lál rettegése bolygassák e' kedvemet, 's ne hagyja*
nak kedvtelve élnem örömeimmel? Nem: használat*
lan nem hagylak besuhanni az örök semmiségbe
titeket; kétszeresen használlak kedves óráim: rtiért
a* kétes jövendő vagy ád valaha titeket nekem visz-
sza, vagy soha sem!

A1 MACSKA ÉS GAZDÁJA.

Mit simulsz, mit törlészkedel hozzám, szol a '

gazda hizelkedő macskájához, talán nem tudom, hogy
ezt a ' darabka pecsenyét érzed nálam, 's*azt véled,
hogy szeretettek veszem csapodársá^od? Nem édes
gazdáin! felel biztosan a ' kandúr: de ha egereid nenT
volnának, te is tartanaié ' engem?

Magáért szerettetni, kába kívánság! kölcsönös
haszonlesés á' világ öszvekötő láncza. '

A' K A K U i

A ' kakuk kurholtatván a ' többi madaraktól, hogy
tojásait idegen fészkekben hagyogatja-el, így felelt:
jól tudom én, hogy mindig fognak olly ttgyügyű jó-
szivüek találkozni, a ' kik magzatimról nálam is kü-
lönben gondoskodnak.

Be bátran tart számot gyakran a ' restség és
gonoszság a ' mások gyengeségére ' s jrfszívö
ögyttségére!



A' H A N G Y Á K .

A1 gazdag hangyáknál, kik egy'úr kertében
honoltak* eleségért könyörög az éhes pr&csök: jut*
tassatok, úgymond, bőségtekből a' szépmüvésznek is*
af ki gondjaitokat mesterségével feledésbe ringatja, 's
uualinaitokat enyhítheti. Adának a' könyörgőnek. Majd
t? borz tipegvén elő, nyújtsatok nékem is gyámolta-*
lannak, így szói, lám én ügyetlen kövérségemtói a*
munkára alkalmatlanná hízván, semmit sem gyűjthet*
tem élelmemre. Megszánák otet a' jámborok, 's adá-
nak néki. Nyájasan simul utána az egér élő: tud-
játok e' barátim mit? így szólítja-meg tf kis társa-
ságot, urunk, a' kinek épen szobája falában áll
lyukara, elvégezte,halálotokat, én ki hallgatám,hogy
holnap forróztatni akarja fészketeket: de ha gazdag
tárháztok' kincséből nékem is , a' ki most megszo-
rulva vagyok, juttattok, szószólótok leszek az úr-
nál, ktaStnem keveset érek, 's becsületemre foga*-
dom, hogy megtartom zsombékotokat. Szegények az
ígért pártfogásért mit nem adtak volna néki oda? A*
patkány me'gkímélé őket kéréseivel, hanem lopa*
Csinjeit észrevévén gyűjtemények1 fogyásából a ' kár-
Vallottak, a1 bátor hörcsököt hívák segítségül, a'ki
vitézül elverte ugyan a1 tolvajt, de az ügyefogyott
hangyáknak majd minden eleségét hadi zsákmá-
nyul vttte~el. Akkor ezek: Istenem! így sohajtnak
húslakodva, be bajos a1 dolgos rendnek az olly tár-
saságban élni, mellyben sok a' heverő!

A1 LÉGY ÉS SZÚNYOG.

Énekes vagy e1 te vagy Poéta? kéidu a* légy
a1 Múnyogot Mit kérded? felel emez, nem árulja e'
el soványságom eléggé poétaságomat, midőn az éne-
kesek gazdagon fizettetnek,
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A' JIEMETE-MEDVE>

A* medve uem állhatván tovább a' megveszte*
getett erkölcsöt az oroszlán udvarában, remetévé le-
ve, 'savadon erdőbe rejteze; a' honnan mérges gt-
nyokat lövelle a1 megromlott világra vfszsza. Azon-
ban a* ravasz csak hamar mezét lopinta aT méhtől,
gyümölcsöt a1 süldisznótól, majd a' kancza esikaját
vágta-le, 's rettenetesek lettek a' környékben pusz-
tításai. Barátom! így feddi-meg végre az oroszlán, a'
ki elunta az ellene adott panaszokat hallgatni, míg
másokat jobbítgatnál, elébb magadat jobbítsd -meg.

A' TIGRIS ÉS OROSZLÁN.

A' vérengző tigris, af maga gazdag osztályá-
ból, mindig a1 szomszéd oroszlán osztályába hord-
ta-ki prédáját megemészteni. Miért teszed ezt? kérdi
az állat-király, jobb ízűn esik e'neked osztályom*
ban a ' falatozás, mint saját földeden? Nem, de ott
már érzik eléggé hatalmamat, hadd tanulják azt es-
jnérni prédáim gazdagságából itt is.

, Nem így bánnak e' sok nagy uraink magyar-
országi jövedelmeikkel ?

A' BIKA ÉS KIS EB,

A ' bika kérut rágva kényén heverészett a ' fá-
ben« E^r kis eb mérges csevegéssel támagadta-niég
otet Gyáva! így szól éhez , nem látod, hogy urad
a1 hatalmas ember, melly gondosan meszsze kike-
rüli fektémet, ez tanúságod lehetne arra, hogy en-
gem boszszontui veszedelem. Be most jól lakva ked-
vein, van bölcselkedni, 's szóval arra tauitlak; hogy
az idétlen méreg, vagy gyengeségünk palántoláaa,
vagy már jelensége annak.

, DigitizedbyCiOOgle



- $4 -

A' HODZAFA ÉS IBOLYA.

Melly csekély a' te szagod! így szól-le a'
bodzafa a ' maga aljában virító ibolyához. De ked-
ves , felel ez , 's uem jobb e1 kis körben szagos-
kodni, mint veled nagyban büdösítni.

Jámbor száutóvetö! melly sokkal több vagy
te kis körödben, mint sok a' ki nagy polczokoo
bitangolja fejedelme 's hazája bizodalmát.

A> SZELINDEK ÉS MOPS£M.

Av szelindek a1 legszebb mopszlit vítla szerel-
mével , melly valaha dáma ölében kényeskedett. Nem
hajlott a ' begycs semmit szerelmes esdekléseire. Mi
lehet az oka megvettetésemnek? kérdi magában, 's
mindenütt keresé okát szerencsétlenségének, csak
ön magában keresni tiltá hiúsága. Azonban meg látja
mint sftrög egy fa száraz ágán párja körfii a ' turbé-
koló gerlicze, 's ezt mfmelni kívánván: tnrbékolok
én is igy szól, tán szívét kedvesemnek irgalomra
bírom: próbálja 's morgás jöve-ki fogai közül, melly,
tői <jedten nyargala-el dámája tőle.

Pedant szerelmes! kellemessé ugyan a1 szép
jiemnél a ' jó mód tészen: de ha ez nem tulajdonod,
ne erőltesd. Olly tárgyat keres inkább magadnak,
ípelly természeted* hibáit kímélő irgalommal vegye.

A' SZARKA BS GALAMR

A' szarka sokáig boszszontotta gúnyaival aJ

ház fedelén a1 galambot, mellyé ke t az hideg nen*
ügyelésefel tűre. Gyáva boszezú - tűrő, szól végre
békeTvesztve 4' szarka, már l$tom igaz, mi
eddig nem hittem, hogy epéd sincs. Mit is érnék ve-:
ic? felel ^ szelíd galamb, ha a' természet erőt nem.

hozzá, leg felébb mérgesen cserednek!
DigitizedbyGoOgk



A' V E R É B ,

A' veréb az ereszen ugráltában hízelkedő osi-
ripeléssel dicsekvék a ' gazdának, hogy 5 jobb ba-
rátja neki, mint fecskéi és gólyája, meUyek tőle télre
idegen tájakra költöznek. Én maradok , így szól mint
hív barát. Bár vélek mennél te is hitváiiy, felel a'
gazda, hűséged nékem teher; mert csak szemtelen-
séged tart körültem, hogy pusztíts.

Szomorú a7 hivtelen barát; de az unalmas tá-
nyér-nyaló is nem kis teher.

BACCHUS ÉS VBNUS.

Bacchus egykori mámorában öszvebesqél a1

hiú Vénussal, hogy mivel a' poéták többnyire bort
'« szerelmet énekelnek, ezentúl vélek mind a' ketten
magok kezére verseltesseuék, a ' nélkül hogy az aka-
ratos Apolló kegyére kelljen lesniek. Nem pótolhatja
e' ki nékik Hegyalja nectárja Aganippét, 's szépeid
a1 grácziák' kegyét, így szól a ' szerelem* Istenasz-
szoiiyáuak. Ám legyen, így szól mosótygya a* lant
Istene, hallván az öszveértést; de meg boszszúlom
a' bítángólást. Verseltek poétáink; 'zengtek a' húrok
bortól és szerelemtől: de ítn Apolló szűkebb leven
mint valaha malasztjaival, mindig vízizübb leve a1

bor dala, 's tűzetlenebb a* szerelem éneke.
Ekkor vala az, hogy Véuus unalmában meg*

tütá hattyúinak az éneklést: mert köröltem, úgy-
mond, minden szerelmet lélekzik,'s ti is majd sze-
relmet dalolnátok, pedig eluntam a' poéták örök sze-
relmes finnyogásait hallgatni. De hogy egészei^
m»g ne foszszalak talajdonotoktól, énekeljetek halá-
lotok óráján, mikor kisebb gondotok .frófgy'Qtib t
a' szerel mess dgnél. . . . - ',
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PIZAliRO ÉS LAS CASAS
Bgy rettenetes égi háború idején, hálál retten

gése, sáppadás, 'a félelem izzadási ültek az undok
Pizarro homlokán. Mi lelt engem kérdi fojtott hau-
gon a' kegyes Las Casast, hol vette e' gyáva félelenn
magát nálam, a' Jtí ágyúk ellenében kaczagai szok-
tam a' halált? Oka ennek uram az, felel a1 feddhe-r
tétlenség bátorságával a' nemes lelkű, hogy benned
még nagyobb a1 háború mint körülötted.

Nemes önérzés, be édes jutalom vágy a' tiU
szegség 's gonoszság minden diadalmai között is ;
mardosó lélekismeret, be rettenetes bíró vagy alvi-
lág minden dicsőségei 's fényes zajai között i s !

A ' G Á L A M B.

Egy galamb a ' kenderes szelében ezemelpetQ
társainak a* maga hó-fejérségű tollaival dicsekvék,
mellyekkel az egész csoport közül meszszűnnen ki-»
tündöklőit Még folyának feérkedései, a1 midőn az
éhes ölyv rajok csapa, 's a1 hiút mint legbizonyo-
sabb czélt külön szakítja. Híjában kereng a' legr
mesterségesb fordulatokkal az ügyefogyott, nom
veszt fényt a' tolvaj madár, a1 szemet biztosan ve*
zető fejér lebegéseken} elfogja 's menesztéséhez fog*
Ő én balgatag! így nyög utoljára, most látom már,
qpelly sokkal jobb elvegyülni *' sokaság közt, miut
Igen kitetszeni közte.

A' £ÓKA ÉS OROSZLÁN.

A ' róka így szól az oroszlánhoz: uram! én so?
kat forgók apró marháért az emberek körűi, 's tu-
dom, hogy téged becsülnek, miért nem mégy közik-
be? Itt ur vagyok, felel nemes büszkeséggel a'
pad-király, ott urat kellene esme'rnem. /Szép első?

k Tenni av vadon erdőbe* i«.
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VÉNUS ÉS

*A' szerelem bájos Istenaszszonya ledéren játszék
az agg Satum1 szakállávai 's enyelgve kérdé az
ősz Istea- atyát i hogy lehete valaha eléggé ke-
ményszívű fel - falni gyermekeit. De én egyszersmind
arany kort derítettem uemem felibe, felel feddőleg-
JSaturn, te pedig leáuyom úgy emészted-el gyér-,
mekeidet, hogy nemedet naponkint közelebb aljasí-
tod a' vas korhoz. Megütközve hallá ezt Véuus, de
bizony csak az <Jiml maradi mind eddig minden.

B0UCSESÉ6 ÚTJA AZ ÉLETBEN.

A 1 1 e g o r i a.

Egy varázs Imán haldokló ágyához inti négy
fiait. Induljatok, így szól gyenge hörgéssel hozzá-
jok, holtam után kelet felé, 's menjetek mind ad-
dig , míg nem Zita kies völgyében egy dombocska
lejtős oldalában a' bölcseség' templomához értek;
itt van számotokra letéve a ' bölcsek' köve. Kielé-
gítő boldogság fekszik annak bírásában; tegyétek
fizt tulajdonotokká. Barátim 's atyámfiai közt fog
viiini utat ok, kik szívesen fogadnak, ha betértek;
's két fényes csillag lesz kalauztok az egymást
metsző ösvényeken. Atyai áldásom mellé e' tanáV
l?sot adom az útra: hogy menni mohón ne siessetek;
de nap se múljon úgy el tőletek, hogy ne halad-
jatok. Ezt monda, 's kihorgé lelkét.

Más nap' útnak ered a ' négy fiú. Az első
hoszszas készületeket tészen; hoszszú 's bizonytar
lan határú az út, úgymond, bö eleség ' köntös és
sátor ar ég viszontagság! ellen, kellenek hozzá;
Inkább maradjon, mint szoruljak. Majd mint nevcT

* fi gúnvohiak
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bőség ölébenJ ezt mondván, még többet pakol már
fs súlyos iszákjába. A' második kaczaga az igeu
gondost, nem jut e' eszedbe így szól, hogy szíves
etyjafiak közt utazandunk, illy útra, elég a' xig kedv;
's könnyelműleg ragadja cytheráját kezébe. A' har-

, inadik alacsou gondoskodásnak véve minden készü-
letet, egy pár könyvet tett uti társul zsebébe; egye-
bet vinni yagry felejteni igyekezett, mint hitvány lo-
mot 's akadályait tiszta elmélkedéscinek. A1 negye-
dik fegyvert öveze ótalmúl derekához; nem ter-
helő lomot kötöze iszákjába hátára, 's vidor re-
ménnyel foga vándor botját jobbjába.

Indulnék, mennek, de csak hamar maradozni
kezd lenyomó terhe alatt az első, 's elveszti nem
sokára haladó testvérjeit szeme elől. De tán el fogja
Wnyni terhéből a' felesleget ? koránsem az atyja-
fiaknál, kiknek az utasokhoz telhetetlen vala szí-
vességök, még többel neveié lomját, melly külön-
ben is keveset fogya, a' megszűkülés félelme miatt.
Ennek terhe gondja, és a' sóvárgás fele úton elbe-
tegesíték vándorunkat; napok, hetek, hónapok tel-
tek -el, míg baladha4a. A' másodiknak örök mennyeg-
so vala utazása rtáucz, muzsika, víg robaj zajlott,
a merre fprdult; szilaj vi^ság 's lármás mulatságok
követtek mindenütt, de útja ezéiját fajtalan Szirének
s mámoros barátok feledtették vele. Majd számára

rendelt vígság, m a jd ükkadtság ettől késleltették in-
dulását; szívesen marasztatott, szívesen maradt a'
könyelmü. A1 harmadik már az első keresztútnál
megütközék a' két kalauz csillagoeskába : e' kétes
fény után folytassa*: én utat ? így szól, 's szereucsé-
met bizonytalanságnak áldozzam-fel? hát bae' csil-
lagok csalfa lidérczek, 's posványba vezetnek?
Iery tűnődik, 's bölcselkedő barátival is közli két-
•ÍBrit > ezekkel együtt elbölcselkedi a1 kalauz
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iker-csillagtól a ' jámbor száudékot és jóakaratot.
Biztosabb vezérül veszi tehát a? compaszt, és az égi
tfludöklőbb csillagokat; 's ezeknek képzelt vezér-
lések után bujdoklik ide 's tova a' puszták sivatag-
jain, a' rengeteg erdők vadonjain. Posványok , tavak,
szédítő mélységű szakadékok, mászhatatlaii ezirtok
zárják-el előtte az utat, V megfordulni késztetik..
Éhség, szomjúság- ínségei, szaggató tövisek 's ótál-
kodó vadak súlyosítják 's rémítik tévelygéseit. Mész-
sze, ah! meszsze marad, az óhajtott út czélja!

A' negyedik vándor vidám dalolással halad előre.
Betér szívesen köszöntve atyafiaihoz, 's atyja' ba-
rátaihoz, kedvtelve múlat nálok, de nem feledi útját,
's naponként halad többet vagy kevesebbet. Menté-
ben jobbra hajolgat, kínálkozó rózsákat szaggat, ' s
könnyen felejti szagok balsamai között a1 tövisek hit-
vány karczolásait; a' kétes útakqn híven 's kétke-
dés nélkül követi két vezér esillagát; 's ím Zita
kies völgye a' bölcscség templomával, nyilt kü-
szöbökkel áll előtte! Bemegyen 's oltárán találja
számára a' bölcseség kövét. Vele megelégedést é§
szelíd boldogságot ejt birtokába.

' Sok csavargások és tévelygések után, soká-
ra fáradt unalommal ér-el a' bölcselkedő. A' remélt
kő helyett ez írást olvassa az oltár felett: H a l a n d ó !
a' j ó z a n ész és l e i k i e s m é r e t e1 két biztos
kalauz megvetése m i n d e n k o r távol t a s z í t
a' b o l d o g s á g t ó l !

Még későbben érkezék-meg a1 megrakott utazó.
Lihegve veté-le mázsás iszákját, ' s az óhajtott ezél
felé siete. De számára ez vala az oltár felibe írva:
A' k incs , a1 vagyon súlyosan nyomuafc,nőt~
tök ú j k incs-szomja t növeszt, ' s rajtok ha-
l a n d ó ! h o l vásárlód nne/r azt a1 boldogsá-
g o t , mcllytől incszszc ejtenek)

;
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A' Jésletteég tik;kadásával, sáppadtau miut ki-
jrértet, beesett szemekkel mint csontváz, kíno'au
vánczorga utoljára elő a' dőzs- barát. Laukadt resz-
kető lábakkal le'p - be' a' szent küszöbön; de meg-*
Atközve hökkeu viszsza, e' szókat olvasván a1 kő
táblán: Halandó! a' ki élni s ie t , r i tkán él
b o l d o g u l . A' ki elzajogja é letét , r i t k á n
ér örömet: mert csak az az igaz örö m, mely^
lyet elébb vagy később megbánás nem követ.

A' TIGRIS ÉS EVÉT.

A ' Tigris nyakon csípe egy evetet Ti kis*
sebb állatok tudom imádjátok az oroszlánt, kit éu
halálosan gyűlölök, szólj most gyáva, mellyikünk a*
vitézebb? így szóla dühösen foglyához. Uraui, ml
kisebbek kevéssé esmerünk titeket, felel reszketve
a ' nyomorult, 's elnyomásunkban a' vitézség nem is
tetszenék ki; hanem annyit tudok, hogy az orogzláu
nagy lelkű; mert minket hitvány állatokat soha se bánt,
's tudom ezt af kérdést se tette volna olly körül-
mények közt élőmbe, mellyre körmeitől bátran nem
fogtam volna felelhetni. Megütközve bocsátja szaba-
don a ' tigris elmés rabját, e' pedig szokott könnyű*
ségével szökvén egy szomszéd magas fára: ostoba!
így kiált gúnyosan a' tigrisnek viszsza, egyszeri
nemes tett, kivált ha arra hiú gog és dölyf kész*
Jet, koránt sem mutat még nagy íélekre.

A' MACSKA ÉS RÓKA,
A' macska mindenfelé dlcsekvék, hogy legkö-

zelebb a' beteges oroszlán látogatásán lévén, ez őtet
attyafiának elfogadta légyen. 'S nem vala hozzád va-
iamelly kérése? kérdé a' ravasz róka. De igen is,
felele a ' kandúr, egy patkányy melly barlangjába vette
magát, gyakran háborgatja a ' szegény beteg nyij-
godalmát; arra kért, hogy őlnéra-el, ' s mentném-
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meg alkalnpatltmságától. Mindjárt gondoltam, lelet.
*z álnok, a* nagy urak leereszkedese ritkán le-
het gyanú nélkül, *s többnyire azt mutatja, hogy
reánk szorultak.

ARISTOTELES ÉS NAGY SÁNDOR.
Aristoteles egy tömérdek kidöatött fát mutata

az Alexandriai kertben Nagy Sándornak: nézd eme
vastag élő gyökerek tartották a1 földben a ' fát vész,
szél és zivatar ellen; ezen apró gyökérszálacskák
életet adtak néki, mellyet a1 levelek a' levegőből,
szitt nedvekkel segéltek; a' kedvező időjárás virá-
got, majd gyttmőlcsöt aggatott reá: 's i m — most
egy fejsze a' százados fát ledőnté. — ?S ki raeré ezt
tenni, kérdi öszvevont szemöldökkel a' hódoltató. Én
akarék egy tükröt tenni elődbe király. Nézd a ' vas-
tag gyökerek a ' fejedelem 's Ország Nagyjai, a '

gyökér-szálacskák a' földmíves, levelek a1 keres-
kedés és kézi mesterségek, kedvező időjárás a ' bölcs
kormány, a ' vkrág ezelid békesség, ' s gyümölcs a '

lakosok boldogsága; sejted e ' mi a' döntő fejsze? a*
gyászos háború ez király, mellyet te csak kényből
pusztítva hordozol, 's hány sze'p fa gyökerére vetél
már ? Most a ' Scythákra indulsz, maradj kérlek itt
városodban, ' s magad meggyőzésével mutasd-meg
hogy több mint nyeri csaták teszen naggyá. Érdekei-
tetve hökkent-meg, de még is tovább mene a' hiú-
a ' hajthatatlan.

A' FÖSVÉNY' BÚZAVERMEI.

A ' fösvény ' búza-vermei között, vakondok-
túrást vesz észre á ' tájon, a' hová kincseit rejtet-
te volt, 's a' fris főldhányás látára elalél, nem
vélvén egyebet, hanem hogy pénzétől allattomo-
san megfosztatott. Ásáshoz fog, ' s épségben leli
kincseit, de búza vermeihez számos lyukasztások
vezették/Barátom, így szól akkor mosolygva egy
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meghitt barátja a' sovárgpnak* csak a' két lábú oktwr
állatok között találtatnak olly eszteleuek, a ' kik ha-<
szontalait ásványt az élet' szükséges eszközein '*
örömein feíűi becsülnek.

A' P A R I P A .
Egy pajzán ifjoncz Büszke paripára ult, ' s el-

bizakodva zaklatta azt sarkantyújával maga alatt. Mi
lesz belőle ? A1 tüzes állat elszílajodva kezd szö-
kelni, 's mérgesen vágja ülőjét a' földre. Járhatat^
lan a ' lovad igy szól az éretlen ifjú boszszús és1

roncsolt tagokkal az atyához, javaslom adj túl mi-
nél elébb rajta, vagy koplalással törekedjél szelídíteni.
Egyikét sem teszem biz én fiam, felel mosolygva &'
bölcs atya; hanem inkább néked adom e' példából
azt a' tanúságot: hogy a ' mindig résen álló sarkan-
tyú makacsitni szokott.

A* GYERMEK ÉS MACSKA.
A ' gazda gyermeke a' macskával ingerkedék,

sajtfalatot nyújtván néki, 's azt ismét pajzáuou el-
rántván kapásai elől. Elsompolyodek az egérvadász,
majd ismét lopva simuía az ingerkedő mellé, '0 mi-
dőn az új falatot vinné szájához, olly ügyesen kap
utána, hogy a* gyermek véresre karczolt keze elejt-'
vén a' sajtot, azt mohon felkaphatá 's odébb szalad-
höta Vele. Ládd fiam, í^y szól az atya a' síró inas-
hoz, sokszori csalatás csalni oktat.

A' GÓLYA ÉS RÉCZE.
A' gólya tartva repkede egy ifjoncz vadász

előtt Mitől félsz jámbor, biztatja a ' récze aT nádas-
ból, húsod nem j ó , tollad nem használható; te űlj
veszteg, inkább engem illetnek a' puskás' lesei.
Nem barátom, felel a ' gondos madár, a7 vadász, a '

mint látom fiatal, eszébe jöhetne fegyverét próbáim
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tam. Hiddel nekem f pajááneág, félszegaég elíety
nem véd a* leg békésebb indulat is.

A Zr EGÉR ÉS PATKÁNY.

m En nem tudom , mit érzek magamban, ka macs^
kát látok, mond a' kis egér a' patkánynak, a ' ba-
juszát nem szenvedhetem e', a' szaga undorít e'y
vagy valami természeti ellenkezés rau köztünk; de
én akkor, örülök x ha nem látom. Félelem biz az,
jó koma, felel mosolygva amaz, nem egyéb.

AZ AESTHET1CA.

A< U féjérségét felülmúlja szép kebled í
képed' pirja a1 hajnalét: így énekli Európa költője*
a1 maga szépét. Báj arczod a' fekete ébént haladja,
így dali az afrikai, 's a' legsetétebb éjt megszé-
gyeníti. Ómint ingerlenek sárgabarnás bőröd kecsei,
sóhajt a1 persiai szerelmes. Magamon kívül ragad tün-
dér képed verhenyeg'e, melly a1 fris vert rezet ho-
mályba borítja, így víjjja az amerikai csapudár a'
maga kedvesét.

Határoz itten jó aestheticus, mellyikuek van
már igazsága ?

A' SZAIÍVASÖOGAII ÉS TEKNŐSBÉKA.

A ' szarvasbogár bámulva szemlélt egy pár
viaskodó bikát, 's kivált bátor és nyomós döfései-
ket, mellyeket egymáson tették, csodálta. Most tu-
dom már én d' titkot, így kiált-fel a' kába, döfni,
nem pedig mint eddig tettem Csípni kell a ' szarvai, hai
rettenetesek akarunk lenni. Próba gyanánt azonnal
egy közel mászó teknős-békának rohan , 's mérge-
sen döfi teknőjének szarvait. De im' a ' gyenge nyak-
ból tőbe töredeztek-ki a' szarvak, a ' békába sert
tevének semmi kárt. Mellyre a' béka, szól; így
barátom erős döféshez nyak kell.
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A1 BÓKA ÉS AZ EfiEft.

A' Róka sokáig csalogatva hurczolta kerengrf-
ééivel a' kopókat, végre kifáradván? megadom ma-
gam barátim, így szól, megáll ván lihegve a' kutyák
előtt: de elébb egy okos szót ! A' húsomnak semr
uratok, sem ti hasznát nem veszitek. A1 bőröm így
nyáron nem sokat ér, 's az is az uratoké nem tiétek,
lenne. Bocsássatok hát engem szabadon, bizony meg-.
szolgálom; 's elsőben is égy derék őzecske fekvé-
sére vezetlek.^ Könnyű munkátok lesz vele: mert
csak tegnap vajúdván - ki, még gyenge. Okos vagy
ravasz, de a ' hív ebet jobban kellene esmerned;
hasznunk, mellyre nem tekintünk, megengedné, def
hűségünk tiltja szabadságod, az okosság pedig árrá
Int i hogy a' ravasznak ne hidjünk. Megöletett a'róka,

A ' KÜLÖNÖS VETÉLKEDÉS.

A' szú rágása recsegett a1 mcstefgeréndábáft
Szegény állat! megszólal a1 moly a' mentepréme^
cetből, ugyan mit tudsz a1 kemény fán olly jó ízűt
rágni ? Ti meg azon a' sovány szőrön, szól a1 tor-*
ma-féreg egy szegletből. Bizony a' te keserű, kosz-
todon sincs mit kapni, monda a1 kukacz a' sajt te-
tejébe szökvén-ki. De veled sem kívánnék ám lakni
Abban a1 zsír-penészben, így a' pók a' fal- szege-
létből, légy-hús az igazi eledel! Igen, ha kábák
volnánk fonadékaid felé szaldósul, monda *' légy*
'* egy csésze mézre szállá a'* szekrényen. Ez a'di-
cső eledel, így kiált kedvtelve a' szürcsölő. Istenem!
így sóhajt ekkorV lesekedett házi gazda: hát csak
nálunk embereknél lakozik a' békételen meg nem
elégedés, és a' gyáva irigykedés ?!



MÓMÜS.

Mimiw aV kisebb rangú istenek előtt ** na-
gyokat gúnyolgatta. „ Jupiter uram bizony nagy la*
tory így szól, a ' lánykák mellet gyakran szegre
függeszti 6 Istenségei a ' világ gondját! hijába pa-
naszkodik érte Júnó az urára. Hanem Bacchus ugyan
vastag mámorai jelent-meg aT tegnapi gyűlésen*
Minerva mint mindenre szekta* nagyon fintorgatta
az orrát> — Itt egy nagyet ásított Mómus. »KJ n e *
aludtam magamat; mert Apolló egész éjjel cfetaczo*
gott hegedűjén, ' s a ' mint reggel felé elszunnyad^
tam, Vénus asszonyságnak, — a ki hihető Mars-
nak járt jó éjszakát mondani — papucsa olly iár»
más kopogást tön a ' folyosón, hogy fel kellé reá
ébrednem" —Kaczagá a ' kis Istencsoport Megmer-
néd.e ezeket nékik szemftkbe mondani? kérdek. Tátt
nem ment-el az eszem, felel a ' gúny * isten; Jupfc
ter jobbjában mindig egy pár ménkó lobog: Júnó pe»
dig, mint reni szerint az efféle házasoknál, gyakran
nyerget tesz öreg urára. Minerva lánya a* öreg
urnák. Bacchus pedig jó tokaji nehtárral kínál, hf
beszólok hozzá. A ' poéta Apollót megharagítani is-
ten őrizz, inkább darásfészekbe nyúlnék. A ' sze-
relem istenaszszonyának angyali két szemébe va-
lami kedvetlent mondani, attól a ' ki a ' férjfiaság vég-
ső határ szélére még nem ért, majd tehetetlen. Mars*
sal pedig mint katonával; csak a ' kössdn-ki, a ' ki
á ' kardlapozástól nem fél. — Ő, úgy barátom ^mon-
dák a ' kis istenek, derék mese vagy szatíra-W
lenne belőled, gúnyolhatnád tetszésed szerint a ' világot,
a ' nélkül hogy javítanál rajta.
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FÉSZEK A' CSERES2NYE-FAN.

— JEgy • madárka térepély cseresznye* fára ráki
Uázket Nyár elején elterité azt gyümölcsé Be boi*
éog helyet választál, így csiripol a1 nyalánk veréb,
a? fatetőre szallváurszeraeket csipkedni. Bár én is fe-
lértem volna azt észsfceL.Hadd-el, felel búslakodva
emez, most, is szünetlen eposzt gondatlanságom*
mellyel ide fészkeltem.» A\ számos szép gyümölcs in-
gerieni fog, 's majd a ' szedők reá találnak fészkemre,
melfybea teát kicsinyem ápolom*
-?-. >Aykincs veszély > vagy örökféMs attól.

-.;> •;:: »A^-8«A||KA ÉS ÍÍYÜL. -

• A1 'szarka egy fetetőről kurholt^az árokban fek-
nyalat, hogy miért válásatná- mindig vízmosások-
's* rejtett cserjékbon inkább fekvését mint napos

hegy«oldalokban ,a^honnaii a ' kilátás üs kiesebb leune.
Sarál«m,felela f félénk állat, a1 kilátást könnyen ki-
táttatás is követhetné a1 tetsző helyen. A' szegény
tojrul'csak lappangva élhet boldoguld

' A' VERÉB ÉS FECSKE.

A' vércse űaobe vett c^y verebet, 's ez csak
inentheté-M<*#j a' haj alatt a' fecske fészkébe ma-
Adj menedéket iifík^raj^sye-fo^yottnak, így ri-

mánkodik a' fecskének , bizony megíízolgálom valaha.
ÖziveHen felel a' köuyorűletee, 's befogadja a1 hálá-
riatlant. Más napra kelve: Szomszéd, így ezólitja-
meg jóüevőjét a1 szemtelen , nem tudtam, hogy laka-
Bod olly alkalmas legyen, nekem mondhatom megtet-
szett 'a kedvem is jött benne maradni. De minthogy
magad látod T hogy keltőnknek szűk, jól tennéd ha
kihurczolkodnál belőle. Híjában estek a1 védetlen fecH-
kéjiek igazságvitatásai, híjában szegénynek rimán-
kodásai, őa -munkálta lakából ki kellé költöznie.
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X> GERLICZE ÉS PRÜCSŐK

Be könyelufcü vagy! Ijry saól a ' gérlicze egy
irályról a ' czirpelö prücsökhőz, te mindig vigadsz*
midőn én búsan nyögdécselek. Sajnállak átyáfi; felel
a' mezéi dalos} pedig ügy vélem, igen egyforma gend
fekszik rajtunk, 's ha elháltál, igen egyre megy elő-
tűnt élted örök sírása vagy kaclagása.

A ' JUSALLAG ÉS S2ILVAFA.

A' jusallag egy Szílvafárá felfutott, > körulté
fouta magát. Lám mint szeretlek, monda kfeelkedvé
tt' fának, nem szívesek e' szoros barátságom jeleit

^Igen is azok, felel sóhajtva a' gyümölcsfa; de sze^
relraeddel érzem nem sokára száradásra viszel, már
is akadoznak életnedveim a ' tőled megszorított csőimen!

Ez az igaz képe a' csapodár tányérnyalónak.

A' SZÁRNYAS LÓ.

Sas szárnyalt-el a' tüzes csikó felett Ó bár-
csak nekem is egykor szárnyaim lehetnének, éjszak-
tól délig, 's keletről nyugotig hasítiiáin a ' levegőt!
Hadd-el fiam, szól az anyja, egy ősöd volt valaha
szárnyas, a1 jámbor pegazus, azt is halálra lovagolta
a' sok bitangoló.

A' SZARKA, tARÍÜ ÉS BAGOLY.

Á' varjak és szarkák számos verebekkel ker-
gették a1 baglyot. Ugyan hogy nevezhették ez ocs-
mányt, e' gyávát, a' melly egyszersmind á' napfény-
től is borzad, bölcsesség madarának? ezt kérdé rf
szarka. Mert mindig komor, ' s keveset szól, felel
á' varjú.
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A* SAS ÉS SEREGÉLYEK.

Magános unalomban ült egy fatetőri a' tetemes
sas , 's Irigyelve szemlelte, mint fosztja egy csoport
seregély dévq csevegés közt nem meszsze a' rakott
cseresznye*fát. Boldogok! kik társaságban élhettekt
így sóhajt búsan fel, én a' párzás idején kivfil fele-
met körültem nem láthatom. Bizony szánható vagy,
így szólal-meg egy a' csoport őrei közül, a' ki a'
szomszéd fan leste-ki a ' sas szavait; de tudod e ' mi
annak az oka? Ti nagyok, sok prédával éltek ; azért
sokan egymástól nem élhetvén, az élelemféltés meg-
hasonlaszt benneteket. Nektek osztályokat kell tartano-
tok, míg mi közös szabadsággal, víg társaságban ke-
ressük 's emésztjük-el csekély élelmünket.

Így élt az emberi nem is hajdan az arany kor
boldogságában, mig a ' fényűzés szükségeket 's ezek
haszonlesést nem szüllek. Az osztályok hányszor nem
hánynak sírt a' mai világbatt az atyafi szeretetnek, 's
a ' földmérő átkozott zsinegével, hányszor nem vet
határokat a ' boldog egy értésnek?

A ' MAJOMCSOPORT.

Egy majomosoport égő tűzrakásra talált, mely-
lyet emberek hagytak az erdőben; örvendve tombolt
körülte; de reá rakni's azt új fával élesztni elfelejtette.
Mi lett belőle? pislogott egy darabig a' szeretett tüz,
de lassankint elaluldt, 's básan sompolyogtak-el hely-
éről a ' gyáva majmok.

Hazámfiai! nem igy vagyunk e mi eleink dicső-
ségével ? lángol az orczánk annak emlegetésein, do-
bog szívünk Zrínyi nevére, 's tapsolunk a '

játékszínen a ' magyar dicséretének, de — fát aUg
ka keveset nem rakunk a ' tűzre,
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A> KÉT KOMONDOR

A' major két komondora farkasfizésbSl téré
viszsza. A ' köz veszély vívása barátságot szüle közt-
tök , ' s azt örök időkre esküvék egymásnak. Alig
érének az eresz alá im a ' majoros birkekonczot vete
közikbe, mellyre mind kettő mohon szőkék, ' s mara-
kodásra nyujta alkalmat Megállj barátom, így mo-
rog az izmosabb, ' s első lábai közé fogja a ' csontot,
becsületemre mondom, hogy ha éhes nem volnék, ne-
ked engedném által a ' prédát: 's az arany barátság
kívánhat e a ' mai idqben többet?

A' PATRIÓTA VERÉB.

A ' nyalánk veréb egy asztag tetejéről dicsér-
te hazáját a ' fecskének. Nem áldott vidék e ez? igy
csiripel kedvtelve; kedves hazám be szerettek!
Elég búja biz az, a ' meily a ' nyalánk heverőt is olly
kényén tartja, felel az utazó feoske, de az illyen-
nél mint más sokaknál is, barátom, a ' haza - szeretet
nem egyéb tudatlan restségnél, hogy hazáján kivül
más tájt nem látott

A' RÓKA ÉS A ' NYÚL.

A ' róka fiis havon bengézni indult ki a ' síkra.
Hová hová szomszéd? így szólítja-meg egy bokorból
a ' nyulacska: majd a ' vadász ebei frís nyomaidon
könnyen reád akadnak; jobb ha bátor fekvésedben
veszteglesz. Gondolod! felel gúnyolva a ' megintetett,
mikor fordult-meg a ' világ, hogy gyáva nyúl osz-
togasson tanácsokat az okos rókának? Elment, — de
nem sokára véresen függött a ' gondolatlan a ' vadász
tarisznyáján. Az okos, így isohajt a* kis nyulacska,
ha bukik, nagyot bukik, ' s rendszerint nyakát töri!
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A' CSIPKEBOKOR.

A* Deukálloa köveiből nemzett ember, kertje
ritésébe csipkebokrot ttltete. Fája nem sokat ígér^
így szói, árnyékot is nehezen fog valaha tarthatni;
de tán szép virága kedves jutalma lesz fáradságom-
nak. Virágzik a' bqkór, 's megcsalatkozik reményé-
ben az ültető. Majd nemes gyümölcsei üti helyre
várakozásom, így bíztatja újra magát; de* nem so-
kára csak makrai töltött hitvány bogyókat lát csüggni
fáján. A' csálátás boszszújával ragad ekkor fejszét ke-
sébe , $? midőn a' csipke: nem elég szolgálat e ess
barátom, így szólal-meg, ha én azon a1 helyen, a !

hol állok ellenséget nem eresztek kertedhez ? a$ éu
|űbám e az, ha ollyama akarsz használni, a' inire*
nem születtem?

ftMn^en világi állapotnak van egy kis kÖre f

annak megfelelni, azt helyesen betölteni letelünk *H
feremtetésüuk czélja. Csak tunya henyeség és hiú
gig ne ingereljenek benuüqket soha, azt vaĵ y ma^
fűnk vagy más állapotában kicbinleni.

A' KERTÉSZ ÉS flÓZSA.

Av kertész angol sétáló osztályt akarván for-
kertében, erdei bokrokat ttltete abban. Neked

rózsácskám ki kell innen menned , így szól egy ott
earjadzott rózsabokorhoz, 's körűlásásához foga. Mit?
így szól gőgösen a1 virágok kiráynéja, én engedjek
** hitvány erdei bokroknak helyet, én a' ki fő dísze
vagyok kertednek ?. Igen is szép bttszkécske ' felel
*y kertész, mozdulnod kell; mert itt töviseid a ' sé-
tálókon köntöst szaggatnának; majd olly helyre tesz-
lek, a ' hol töviseid ártalmát, rózsád pompás bíbora
flbortya '« feledtett.



A' ki egyben nagy, ne vágyjo^mindenben an-
nak tartatni, 's ne légyen hid elhitetni magival, hogy
gyenge oldalai nincsenek.

> H7

Ar kökény áeKézen vette, hogy gyoroölcstfi
nem szedik. Várjatok csak, igy-totty ftad* csípje
meg a' dér teímésémet! Akkor* keVeebbé
nyar monda a' kertész, de jó soha sein.

Vénség, balesetek megdabbéif tik ugyan *
szívet, de azt ritkán javítják-meg! -

AZ IGAZSÁG ASZSZO.NYA ÉS P

r hájdani kor elején égyéor *g;oíidaüiíü
-el ívét,r 's tf kártékony vas a'' széíf

é b h é éé ^ l láító

Ámor
pattant otta-
Thémis mellét sebheté. Kit vélnétek, hogy lev0 láflLr

tárgya ? — Pliitó az alvilág tfúsV I^téiie,, 's ind ^
égtek és iöldiek boszszújára, h^ o közel ájla, Véfc
andalodának a' szerelmes aszszo»y szemei, 's feléje
bicczeut a' font serpenyője. Kössük * tie s^eméft
szegénynek, szóla s^ánakozva az isteuatya. De' nírtt
nyerének ezzel? Plútó a1 ravasz £' pajzáp,i híí Attt^
kajához simúlhata, kcz-szorítáasal e|té tadtá^a 'vsj
lenlétét 'a újra feléje bicezent a ' ezent eerpéjuyo/Jfz-í
íta sem segíthetni e' bibén,'s csak ;
bogy a ' szerelmesek egymáshoz ne'1
nemű palástoló szer e' métely ellen.

A' BÍRÓ COMME ÍL FAUT, _
í' ,r % f\

A1 részeg biró tizedeseivel vezetteté magát
haza a1 helység korcsmájából, hol a' falu gondját
leivá. Utjokbau más részeget találnak a* sárbaa
íttrengve. Kicsoda ez a' disznó?' gagyog tóddSteg
a ' bíró; emberhez fllik annyit Inni, hogy mag*
lábán se bírjon haza menüi? Vigyétek'
gazembert, szól tizedeseinek y eAfém

•usogva, támabKBzatok addig a1 j
DigitizedbyGoOgle
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ÉS

Vulkán és Vénus a' mint Osszekeltek, eleinte
épen nem egy nyomon vonták a ' házasság kétes igá-
ját Ha Vulkán az uj házas hevével akará szép nőjét
jUkaroIni, onrflutoritva fordalt-el es tőle. Menj
«l61ero te korom «*szagu,lgykurholá-el ótet: menj
szeneid közé; nehéz szagod egészen átjárja drága
csipkéimet, fátylaimat és páraöltözetemet Bizony
fyprusi ülatjaidból és kenőcseidből te is kevesebbet
vesztegethetnél magadra jó aszszony! felel epével a'
kovács-isten. Egyik szó a' másikát adta; per és
*éke, könyök és darabos szavak, mint napfény és
borúlátók, űzték szünetlen egymást házasságuk ege
Jiorizontán. Jupiter eleibe került panaszképen a1 do-
jjog; Édes leányom! szól a' bölcs atya a ' szép pana-
#zosnéhoz; mennyi perptvart nem szenvedek én el a'
jházi nyugalomért ? Kölcsönös béke -tűrés a1 véd-pa*
Jást a ' házassági élet zivatarjai ellen. Te gyakrabban
^megfordulj férjed mühelyében, és segits neki a '

menyköveket halomba rakni, hogy ragadjon reád va*
Umi a ' korom szagból; ő pedig a ' toillettednél min-
dén reggel segítsen téged öltöztetni, hogy a ' Cyprusl
lUHtok ruháit megjárják '

 ' s mosson-le valamit mühelye
ílz^Ayelből. — Megfogadák mind ketten a ' bölcs ta-
aácsot, fs kivonván a ' kivonandókat, példás életet éU
Uk ezentúl egymással.

A' CSALÁN ÉS CSIPKE-BOKOR,

A1 csipke-bokor szó - perbe szállott a ' csalán*
nal: téged minden kerül, ezt mondja neki, mert csípsz.
Igen, felele a' csalán, a1 ki hozzám nyúl, azt ve-
del memre megcsípem, de te barátom aggatődzol, 's
a'szelíd elmenőt is gyakran megszaggatod, (gy mellyi-
k k a' gyávább a1 ezudarabb ?
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A' MEGJUTALMAZOTT KARD.

Kedves Plengém! így szóla háladátosság he-
vével kancához az ősz vjtéz, itt pihenj szobám fa-
lán függve csendes nyugodalmadban. Gyakorta meg-
mented éltem az ellenség csoportja közt, csorbákat
kaptál védelmemben, most már csak az idő és a '

rozsda emészszenek halkai boldog pihenésed század-
jain 2 Sebeiben csak hamar elhala a1 vitéz, fia pedig
a ' vaskóbó) — dohány vágó kést csináltat*

A' MALOMORSÓ,

A' malomorsó így szóla kérkedve: nem ügyes
forgásom teremt e' a ' búzából lisztet? Az ám, felele
a1 malom köve, te engem forgatsz, téged a ' kerék,
mellyet ismét lovak cipelnek. Én úgy látom, hogy
kérkedő szavaid csak a1 molnár mondhatná-el, a '

ki bennünket faragott: ' s munkásságunk körét kiszabta.
Nincs nevetségesebb dolog, mint ha a ' világ,

az országok és társaságok alkotmányaiban a ' merő
ntachinák, a1 csupa eszközök magoknak alkotó erőt
és munkásságot tulajdonítoak, ' s nem látván, hogy
mozgattatnak, azt vélik, hogy ők mozgatnak.

A' NYÚL ÉS A' SZAJKÓ.

Az erdőből ki felé suhanó nyulat korholta a '

szajkó, hogy miért hagyta száraz fekvését oda a ' fa
tövében; lám kivüi a ' hideg őszi eső úgymond, meg*
gémberit. Köszönöm Intésed, felel e z , de ládd ide
benn húU a ' haraszt a ' fákról, 's minden levél csör-
gésben a ' vadász, az ebek leseit képzelem és rette-
gek. Pedig a ' szerencsétlenségtől szünetlen rettegni
nem sokkal több e' azon pontnál, mellyben az már
beütött?
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A' KÉT EB

A' kis öl-eb csontokat ropogtatott az asztal
alatt: egy vén fogatlan vizsla az ajtó megfil kíván-
csin leste az evet. (Szeretnéd fogaimat jó bátya, úgy
e' ? kérdi ez tőle. Mit érnék vele, felel fájdalmasan
a1 vén szolba, kegyelem-kenyérhez nem sok (og kell!

A' VAKONDOK

A* vakondok öszsze-viszsza turkált egy rétet.
Ennek gazdája lest állott 's a' tárót egy ügyes ka^
pavágással kivájta. Itt vagy valahára ? kiált bosz-
szúsan hozzá, most gyáva! meglakolsz kártételi-
dért Ne bánts jó gazda! könyörög az ügyefogyott,
csak most az egyszer engedj viszsza ásnom ma-
gamat, fogadom míg élek, nem túrok többé. Nagyon
együgyujipk tartasz, felel ' ' rét ura, néked termé-
szeted *' túrás: azoubau te föld alatt laksz, én
felette, vagy leüpe valaha módom megbüntetni hitsse-
gésed és kártékonyságod, vqgy soha sem; *s a1 kár-
tevő agyouüttetett.

A' szorult ember fogadásához bizakodni ke'sz
csalatá^ és egyűgyűség.

• • * •

A' MÉH ES Af VIASZ-GYERTYA.

A ' jámbor méhecske t eltévedtében az isteuek
oltárán egy viaéz-gyertyát szemlélt-meg, *s ör-
vendve repült reá. Oh mint remeg lelkepi! így donga
a' kegyes, hogy csekély munkámat az égiek ked^
vélik. Munkádat e* ? felel gögjpel af viaszgyertya,
?s miról mered ezt állítaui? mióta készít a' méh fejér
viaszt ? — Hitvány! nem vagy érdemes e1 szent helyre,
szól elkeseredve, a' kis művész - bogár; a' ki szc-
venoséd felfuvalkodásában el tudád azt felqjdeni, hogy
egykor csah sárga sonkoly voltál!
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A' FAZEKAS ÉS CSEREPEI.
A* fczekas serpenyője és fazékja) békc'telenűl

kezdtek kongaui. Mie'rt nem formáltál, mester, min-
ket is virágcserepeknek mint amazokat? mondanak;
's mivel érdemiettük hii azt, hogy bennünket a' konyha
szennyeire és kormaira különösen kárkoztass ? Ostoba
agyagrögök, felel a ' mester nekiek, nem kiáltna e '

minden eszetlen mesternek, ha a* gyönyörűségre va-
lókért a' szükséges szereket el-mellőzném ? ' s nem
akad e tíz vásáros jreátok addig, mjg virág-cserer
peimre egy?

Melly gyakor az illy éretlen az üly gondatlan
panasz a ' halandó ajakán!

A' GOMBKÖTŐ-LEGÉNY.
AV gombkötő-legény remek darabjain dolgoz-

gatott. Egy gazdag mente — és egy csinos derék-
kötő valáuak ezek, kék selyemből arannyal vegyítve.
Egy hét múlva mester leszek! így szóla villogó sze-
mekkel; e ' mente-kötő vőlegény i mentémen csillog,
ama derék - kötő pedig férceim mennyasszoqyi kön-
tösét övedzi majd: 's vígan pergettel; orsói a' bol-
fjog képzelgőnek. Szegény jámbornak! Eltelek az
óhajtott idő; azon mesterek, kiknek leáuyaikat ê  nem
jegyzék kieszközlék azt, hogy nem lehete 'mester,
kedves Tercsije pedig e miatt való bujában egy gaz-
dag uzsoráshoz mene férjhez. Mit teve a' boldogta-
lan? a1 mentekötő árán pisztolyt és töltést vásárlott
hite-szegett leánya számára; a ' derékkötőre pedig
magát akaszlá-fel.

Remény, édes ringlója éltünk álmainak! ki
gondos ápolással lopsz új párnát fejünk alá, ha * '

másikat a' sors alólunk kikapta, és vigyázol, hogy
riadt ne legyen ébredésünk; a' kit te elhagysz, kiet-
len sivatagságot lát az maga előtt az élet üregében ;
's csak a ' síi; lehet még az az öröm, melly után er-
dekei— lihe$!

á
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AZ Ó ÉS ÚJ SINDELYEZBT.

Egy ház gazdája tetője lyukazatjaira íj sin-
delyeket rakatott, méllyek azon kedveüenül tarkáitok.
Minek tétetted ez illetlen foltokat közinkbe, kiáltanak
az ó sindelyek, 's minek undökítád vénségünk tisz-
tességét ez újításokkal? Hányd-le őket, 'a add visz-
sza diszét házadnak! Miért is nem, felel az ur, ke-
resztül hagyjam e rajtatok csorogni az esőt? Bár ti
is ujakká lennétek inkább, 's csak az idő és erszé-
nyem késztet még ez úttal meghagyni titeket.

Sók orthologus literátornak illyformák pana-
szai a' neologia ellen.

NAGY SÁXDOR ÉS HEROSTRAT.

Nagy Sándor Minósnál szembe akadt Hero-
strattal. Gyáva, így szólítja-meg, hogy lehettél elég-
gé kislelkü felgyújtani Diána templomát e1 cso-
dált remekmivet? Hitvány árnyék, mint én, felel ez,
a' hajdani világ urának: én kő — t e emberhalmo-
kon törekedénk emelni az örök hír oszlopát, 's valld-
meg, hogy mio4 ketten fonákul vevők a* halha-
tatlanságot?

A ' HÁZI EBECSKE

A' házi ebecske egy éjjel unatlan csevegett a'
tornáczban. Mi baj vau? igy szól a ' kimenő gazda
hozzá? Biz én magam sem tudom gazdácskám felel
a1 kis mopsz, hauem hallom, hogy a1 nagy komon-
dorok a' helységben ugatnak. Ok tán csak nem ten-
nék ezt ok nélkül

Helyes! éljen! igazán beszél X ur ! nem en-
ge^ük! szokott hangok a1 gyűlésekben, 'e fm az
oka. —
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ZEUX1S VEOTJS.

Zenxifl elkészítette Vénusát. Szép volt a' kép,
csodálta minden értő a' tagok illését, 's az ékes
ellen - egyezést, de nem tetszett; egy homályos va-
lami viszsza tolta a1 közhódolást a' mestermivtől. Ah
érzem magam is , így sohajta a ' mivész, hogy Vé-
nusom nem az, a* ki kikelvén a ' habokból a1 ter-
mészetet elbájolta, ' s Adonist rablánczaira íüzte.
Megmutatom Parrház barátomnak, sokszor javitánk
egymás mívein» 'S ím Parrház egy vonást teve ecset-
jével a1 képen, 's tündér bájt önte vele azonnal
reá, elfoszlék a ' minervai komolyság róla, ' s egy-
szerre hódoltak a ' néző szemek a ' tökéletesnek.

Egy ecsetvonással tévé ezt? Ugy van szép-
jeim! 's tudjátok e ' mit nyujta ezzel a1 képnek? —
Aszszonyí lágyságot.

A' JUHÁSZ BS SZAMARA.

A ' juhász a? múlt éjjel dSzsölvén, bundájába
burkozva egy árokban szunnyada. Az alatt a1 far-
kas a ' szomszéd berekből kilopódzik, ' s egy bárányt
a ' uyáj szélről eloroz. A ' juhász magértvén kárát,
dühösen • támad a1 gond nélkül legelő szamárra:
>,miért engedted elvinni bárányomat?" így szól. „Mert*
a1 farkastól magam is félek, „Miért nem rúgtál hát
fel álmomból ?" „Tartottam, hogy föl nem vetted volna
egy bárányért nyers rúgásomat." Tehát legalább or»
dfthattál volna. „Ez illy szép időben természetem
ellen van.,, Annál jobban megegyez hát a1 bot vele!"
's ekkor pufogott a' juhász-bot a ' szegény szamár
hátán.

Melly gyakran lakol a ' szegény, ha a1 nagyok
hibáznak! kivált ha gő&jök azt hitette-el vélek,
hogy botolhatni rangjok ' s tekintetek alatt való dolog,
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A1 SZARVAS ÉS A' NYÚL.,

A1 megsebbedt szarvas lankadtan ére a' róka
lyukához. Fogadj be koma, így könyörög, tartok a '

nyomozó ebektől, nincs erőm sebem miatt elinalui eto-
lök. Lakom szűk, íelel a' róka, Ibe nem fogadhat-
lak ; haiietn egy tanácsot adok komám; másszor, né
^uss a' kutyák előtt, mert puskásra bukkansz, hanem
mint én szoktam szökjél köztök viszsza. Elvonczogla
a' szegény sebes e' hideg tanácsai a' Vaddisznó od-
vához, fs szálasért esdekle nála; Közel fiadzásom
ideje, röfög ez, hozzám nem szálihatsz, hanem se-
bedre javaslom az útilaput. Köszönöm, felel a' jámbor
's odébb baliaga. Nem sokára a ' farkassai találkozott;
megborzadt a1 félénk, de az ínség bátorítására tőle
t& segedelmet koldult: Sebes vagy fiam! kérdé színeit
szánakozással fogási, hadd lássam sebedet. Tartóz-

, kodva közelit a* szarvas, %s a ' mint a ' gonosz álnokuf
leiéje csap, ügyesen szökik-el kapása elől. Isteu
fizesse meg Könyörülő szívedet! kiált futása közben
az ügyefogyott, 's el-aléltan ér az erdőszélben a*
nyúl fekvéséhez. Hová bizakodsz bátya ? így szólítja
meg ez a1 lankadtat; látom keményen vérzel, jer fe-
küdjél fekvésembe mellém, hadd nyalogassam gyó-
gyulásra sebedet, nálam erőt pihenhetsz magadnak.
Elfogadd a ' bujdokló az ajánlott menedéket, fs könnyek
közt panaszlá-meg irgalom - koldulásait szíves gaz-
dájának. 0 bátya, így szól részvétellel a' jó szív?
nyulacska, csak az érezheti a ' nyomorultnak Sorsát,
a ' ki maga is ügyefogyott, 's rokon sorsot tárhat
minden órán magáira. Az iuség könnyei a* mosolygót
szerencse ölén, hitváuy vízcseppeknek tetszenek.
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Afc ÖKÖR É S OROSZLÁN

Az őköfjaz oroszlánnak Status-ezoigálatjáta ajáa-
tá magát. Szarvaid tefezhetök, mondja' király, de nincs
Vitéz bátorságod hozzájok. Lábaid izmosak * de sem
rúgsz sem szaladsz vélek. Hátad nyereg alá széles,
fejedben pedig kevés *' fortély. Menj tiszsza barátom,
's voud békével jármodat: írtért csak vastag nyakad '0
izmos szügyed használhatók.

Kiki csak azoit talentummal kere*kedjék,a' mellyel
bir, JB kivált á' szegény hazának ne ártson azzal,
hogy igen kivan használni

BARÁTSÁG OSZLOPA

Napkeletén egy nevezetes fejedelem oíly sztf-
reiicnés volí, hogy két barátot birhata. Boldogsága
e'rzéae már arra bírta*, hogy oszlopot állíttasson a '

boldogító barátságnak, a' mictóu az ellenség, tarto-
mányiba rontván, ezeket elpunztítá, magát * pedig
rablánczra fűzé. Mit cselekvék itten a' két hív ba-
rát? Tán uj sereget gyűjtenek a* király szabaditá-
sára? vagy kiucaejket ajáulák váltságáért, 's r+-
mélhetui, hoffy vigasztalák az otthon búalakodó
özvegyet? Koránsem tevék ezeket Az egyik, kit
a1 fogoly fejedelem nagy polezra emele, megma-
radt kiucseit ragadta magához; a1 másik egy fiatal,
deli ifjú, a' szép királyné szivét csábította szerelmé-
re. Kiszabadnia sokára az elárult fejedelem, 's a1 ba-
rátság oszlopát fel te állíttatá. Valljon kitalálnátok e*
kedves olvasíim mi érezböl? - Megsúgom t Sóból,
mert ezen ásvány, úgymond, szép tiszta időben ke-
mény 'a vidor csillogásu, a' komor nedves időben pe-
dig megereszkedik.
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A' K 0 L 0 M P 0 S .

A' juhász jahait úsztatta. Sok muokájába került
neki ugratni őket a ' folyónak; mig végre a1 kolompos
•tán az egész nyáj megerede, Ugy e nagy a1 tekin-
tetem a1 nép előtt? így szól a ' kolompos hiú gőggel
a 'juhászhoz. Az ám gyáva kolompoduak, felefez.
Akkor más kosra köté kolompját, emez után úsz,a
a ' nyaj viszsza.

Nevetem azoknak gőgét, a ' kiknek a' hiva-
tal ád diszt, 's nem ők ennek, '6 még is eléggé hiúk,
ha mások hajlongnak előttftk, elfeledni azt, hogy
más a* hivatal, más a1 személyi

A; NYEST ÉS RÓKA.
A ' nyest beszélgetésbe ered a ' rókával; bt-

sony csak nemes állatnak kell nekem lennem szom-
széd, hogy annyira kapnak a ' vadászok rajtam. Ó
itt e' vadonságban, ki is volna képes megismerni
érdemüuket. Az igaz, hogy a' vádászok ezt jobban
ismerik, felel gúnyos mosolyodással a ' ravasz; mert
bőrünket lehúzzák, magunkat pedig a1 hóra vet-
nek ki.

Be sok uracskának, a ' ki előtt hajlong a'
pórság, köntösére vau várva az érdeme!

A1 MÁK-VIRÁG ÉS PIPACS.

A ' mák-virágot gúnyolta a ' pipacs. Be halvány
a ' virágod szomszéd az enyémhez képest, így szóla.
Abban is áll minden dicsősséged felel ez , hogy kis
ideig virágod biborábau büszkélkedjél s gyümölcsözet-
len vessz-ki. Nekem pedig uem erőm a1 virágzás,
hanem gyümölcsömért ültet és szeret gazdám.

Fényleni miut a1 pillangó a ' pulyák dolga,
Miut a ' bádgyattabb de becsesebb skófium az érdemé,
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A' FIATAL DARU.

Öszszel egy Darucsapatot á'legöregbik vezérle
Folyvást, de halkal halada az ék , 's az ifjabbak
békételenkedni kezdenek a' tunya késedelmén. Ereszsz
engem az ék-élre bátya, így szól végre a' legtü-
sesbbik köztök, tél vége vet így bennünket haza. Ált '

veszi a1 kormányt, 's villám sebességgel hasit elóre
az utazó csoport; de kevés idő múlva lihegni kezd
az ifjú kormányos, tüze lankadni, ' s tikkadó mejje
fuladozni. Vedd viszsza, kedves bátya, a1 vezérlést.
Így rimánkodik bocsánatot esdekelve. Látom én, hogy
csak fris tüzes tettre való az ifjú, a ' hoszszas kitfi-
résű munka kormányán pedig tapasztalt öreg Ujon,

A1 TUDÓS ÉS VAKONDOK.

Egy szegény tudós elmélkedésekbe merülve
hevert a ' kert füvében. Éhség és inség az éjjeli
szorgalommal sáppadóztak arczáin. Egy vakondok
közel hozzá fekete halomra túrta a1 földet. „Mit tur-
kálsz iüy keményet jó állat ?" Élelmemet keresem
a ' földben, mellyet benne mindenkor feltalálok,felel
a ' foldtúró, ügy e? ez ötlik a ' Minerva éhező fiának
eszébe, „nem köz anyánk e a'föld, ' sha én is tur-
kálgatom, nem adja e meg inkább élelmemet, mint
e háladatlan észkínozás ?" Sz{ntóvető leve, 's nem
bánta meg soha az elpártolást

Tisztelem a' tudományokat; szent szikrák ők
a1 gyáva agyagban, ég föld hódol uradalmaiknak; de
ha az ekevastól vagy műszerektől kezeket lopnak-el,
a' nélkül, hogy főket nyernének vélek, 's így ma-
gok bitangoltatván, növendékeiket sovárogni kész-
tetik, — neheztelek.
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A' BÉKÁK ÉS GÉM.

A' Homér Békáji harczhoz készültek az Egerek
ellen, 's a' Tekenős békáktól pánczéloknak kérték
teknőiket. Nem bírta egy is e' nagy lomot. Jobb lesz
a' csigahaj, mondának; de ezt csak fejekre illeszthet-
ték, ' s látásokat elfogta. Nincs más mód, mondának né-
mellyek, tanuljuk-el a' sebes futást a' patkánytól, úgy
elillanhatank, ha szorul dolgunk* De barátim, így
szóll egy Gém a' tó széléről hozzájok, kérjétek-el in-
kább a ' R á k ' ollóit, ' s kígyó' filánkját, hogy jobban
árthassatok az ellenségnek; hidjétek-el, a7 melly se-
reg már a ' harcz előtt védelemről gondolkodik, félig
meg van verve*

A' PRÓFÉTA-VARJÚ.

A' Varjú hallotta, hogy egykor károgatásából jö-
vendőt mondottak. Fel-ül egy magos szilfára, ' s tele
torokból kezdvén károgni, tékintget mindenfelé, merre
ügyelnének reá. Egy fiatal puskást lát kőzelitni,
nézd barátom, így szóll hiún örvendve a' szomszéd
fán ülő Hollóhoz, mint les a1 jövendölő a ' maga lituusz-
szával. Alig szóllja ezt az ostoba, im pattan a ' pus-
ka. ' s lefordul a ' jövendőmosdó a ' szilfáról, fim, így
sóhajt fel reppenése közben a ' Holló* bizony rósz
világ fordult a' Prófétákra!"

A' NAP-SZEKÉR

Phaétont elragadván a ' nap lovai ' s izekre töre-
dezvén a' lángszekér, Jupiter az égiek zsinatjában
azt tanácslá, hogy ezentúl a ' csendes szamarak hor-
dozzák a ' napot. Mit gondolsz, jó Atyám, szóll a'
bölcs Minerva, nem elég, hogy az alvilágban sok fő
helyeken ragyoknak még a ' felviligdan is ők vilá-
fitsanak?
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A1 FECSKE ÉS SZARKA.

A' Fecske egy kormos kéményben raka fész-
k ű Mír nem tudál fészeknek ennél kiesebb helyet
találni, így csereg hozzá a' Szarka, én meg nem
laknék e' szeny közt sokért. Hadd-el barátom,
felel a' kis építkező, itt egész nyáron sem veszi
észre senki lak tómat, s' a' pajzán gyermekek is
restéinek a' szemekbe hulló koromtól piszkálni fész-
kemet. Szebb helyet választhattam volna, jobbat ne-
hezen.

Gyakran melly boldog az esmeretlen szegény*

A ' GYEK É S CROCODIL.

Jó napot Bátya! így szolítja-meg biztosan a'
Gyek a' Níl partján verőkező Crocodílt. Remény-
lem csak elesmérsz atyádfiának. Mit? így szóll,
méreggel vegyes megvető pillantatot vetvén a1 kö-
ezönore, a1 csuda vad: szerencséd, hogy csak négy
szem köztt esett megszóllításod. Tanúid-meg, hoyy
ti hitvány kis állatok, csak akkor vagytok atyánkfiai,
mikor mi jónak látjuk azt elesmerni, melly mindég
akkor esik-meg, ha szükségünk van reátok.

A ' KÉT VERÉB.
Két Veréb a1 Sasról beszéilgetett a ' háztetőn.

Azt mondják róla, így szóll az egyik ' hogy a ' fel-
hőkig is felszáll. Azt ugyan nem hiszem, mond a'
másik; mert én is tudom, mennyire emelkedhet egy
miMiár, próbáltam a' minap. De én, úgy tetszik, lát-
tam is, szóll ismét az első, hogy egy borúit nyá-
ri napon menykövet hoza-le orrában az égből.

A' nagy elméket, vagy magokhoz mérvén ala-
csonyíyák-le a ' félszegek, vagy visgálás nélkül bu-
tán imádják az ostobák.
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I K A R.

Ikar próbát teve viasz szárnyaival. Töménte-
len nép gyule látására öszve. Szerencsésen sült-el
a ' próba, éljent ordítoza a ' sokaság, 's tisztelő bá-
mulásában nagynak nevezgeté a' repülőt. Egy nyári ,
hév napon megújitá Ikar a ' nézőszint, ' s még több
nép gyülekeze a ' hírement látásra mint élőszőr. Ter-.
jednek a ' szárnyak, emelkedik vélek Ikar, ' s vígan
csattogatja őket a' magas levegőben. Taps, örömzaj
követi a ' földről. De im V mint fellyebb a ' naphoz
közelit a ' jámbor, ereszkedni kezd a ' hőségben szár-
nya viasza, bontakozni öszveszerkezései, 's szár-
nyatlan pottyan-le egy alatta zuhogó folyóba. Ostoba!
így beszél ekkor egy része a'nézőknek, meggon-
dolhatta volna, hogy a1 repülés nem ember dolga, ' s
a ' bölcs természet, midőn tőle a ' szárnyakat megta-
gadta, tudta mit mivel. — De én a ' vakmerőséget
kárhoztatom benne, mondának mások, hogy a ' nap-
hoz olly közel mérészle felszálni. — Én pedig a '

gőgöt, igy szóllának némellyek, mellyet első sze-
rencsés próbája nemze benne. Nem nézett e azóta
hitvány gombáknak bennünket? igy szólta-meg a ' pór-
ság , 's csak kevés jószivű szánta-meg a ' haldokló
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
imádunk, szerencsétlenségében kikaczagni szokott
dolgunk.

A' BARÁZDA-BILLEGETŐ.

A ' barázda-billegető hajdan ért komolysága
tisztes madár vala a1 mezőben. A ' csapodár fecske
barátsága nagy városba csalá, 's a ' hiúság húzomo-
san tartóz tata benne. Bezzeg gazdag tapasztalással
téreviszsza, vélitek? ügy vanl azóta utón útfélen
szfinetlen hajtogatja magát a ' jámbor! r _ _ _T.
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A' V I 0 L I N 0 S.

Bgy muzsikus, kinek minden vagy ónja, hege*
duje vala, mivészi utazást teve.' Magános andalgásai
a ' violinon mesteri fogásokból állottak, de számos
hallgatok előtt csak gyáva nyiszorgásokat ejtett, 's
fülsértő hangok untatták azokat, Mi dolog ez ? kérdi
ötét egy pártfogója, ki a' mivész ügyességét jól es-
mérte, hogy te magános szobádban virtuóz 's illy
szép társaság előtt hitvány czinczogó vagy ? Uram!
felel szégyennel a ' muzsikus, ha hallatom magamat,
a7 szemem mindig azon jár, ha nyújt e valaki vala-
mit, az eszem pedig azon forog, mellyik szüksége*
met töltsem-be elébb szűk keresetemmel.

A1 kényes szép mesterségek, a1 szegénység
ínségei között, mint a' virágok a ' kopár jiziklákon,
nem verhetnek gyökeret.

AZ UTAZOTT LAZACZOK

Őszszel egy fiatal Lazacz (szalmó) iyadék
America egyik folyójában tengeri útjára seregié, ör-
vendett a' folyó minden meműhala, sok jót, hasznot
's tanúságot várván magának az utazók tapasztalá-
saiból; áldásokkal eresztette útnak a' karavánt, 's
szivszakadva várta a7 tavaszt, melly azt Hazájába
viszszahozándja. El-érkeze az óhajtott idő, megtér-
tek az utazók, 's az eleikbe tódúlt folyó lakositól
örvendő zajgással fogadtattak. De mi hasznot hoztak ?
— Alkalmatlan Lazaczférget! De tán valamelly be-
cses tapasztalással ajándékozták-meghazájoRat?Igen
is, ezen tanúsággal: hogy a' tenger nem olly hit-
vány víz, mint a' mi folyónk, de halai sem olly gyá-
vák ám, mint ezé.
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A ' SAS ÉS A' *ÖBB MADARAK.

A ' Sast mint Királyt minden szárnyas míraelai
akarta. Tán azért erős, mert hússal él, mond a*
Lúd; hasban csak több az erő, mint hitvány mag-
ban, 's az ostoba, húsokat faldosván majd elvesze.
De bizony keveset iszik Ő Felsége, úgymond a1

Gödény, tán ez a ' titok; 's állhatatosán tfi(é égető
szomjait, míg aléltan nem rogya-le. A' horgas orr-
éban van a* bátorság, mond a' Gólya, 's köveken
görbére reszelhetvén orrát, véle tovább sem ihata
sem ehete. A' Szarka elég okos volt átlátni, hogy
az erőt a' Sastól eltanulni, nem lehet. De komoly-
ságát, melly olly nagyot mutat, 's szótalansrágát,
melly nagy lelkek tulajdona, csak ugyan el lesem
tőle; így szóll, ' s egy fára bölcs képpel fel ülvén,*
magában komolykodik. Neveti minden madár '0 gú-
nyolj* tisztelés helyett*' hiút. Nem illik bölcsesség,
mondának, harlekin köntösödhöz. Igazságtok vau,
így csereg végre, észre és szóra térvén ál szóta-
lanságából, most tudom, Barátim, mi a ' Sas nagyságá-
nak titka? Mi hát? Az hogy ő Sasnak, mi pedig más-
nak 's nem Sasnak születtünk,

A1 PALÓCZ.

A ' törpe Palócz egy dombra állott-fel. Ó be
kicsinynek látszol, kiáltanak társai. Magotsabbra
méné. Most még kissebb vagy, mondának azok.
Ékkor a ' Mátra kellő csúcsára mászván fel: Hát
most millyenek látszom, ordítoza büszkén. Most
már épen nem is látszol, felelének társai; kik k$z-
zül egy okosabb: maradj közttünk a ' földön úgy-
mond , úgy legalább látszol valaminek.

így vágynak a ' csekélyek a ' nagy hivatalokkal.
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A' VAGÓ-MABHA.

A ' mészárszékhez kötözött Vágó mérges átkokat
szóira a' Szelindekre. Te hoztál a ' veszedelembe, te
vérszopó, úgymond, ártatlan vérem reád kiált* Reám?
felel az eb, nem láttad e, hogy engem gazdám uszított,
> minden vétkem csak az eránta való hűségem?

A ' SAS ÉS BÍBICZ.

A ' Sas egy tó felett kerengett. Visítva csapko-
dott körűké, kisdedeit féltve ?' Bíbicz. Ho hó, így szól
a' nagy Szárnyas, itt kincsnek kell lenni, nagy prédát
féltnek itt tőlem; Kurdász mindenfelé, 's a ' szegény A-
nya' fészkére talál. 'S ez vala a ' kincs, mellyet olly
esdekelve féltél tőlem? szóli boszszonkodva a* meg-
csalatott. Uram! fele} remegve a1 vízi madár, ne-
künk szegény Tolakodóknak minden kincsünk a' há-
zunk népe.

H E R C U L E S .

Hercules már mint Isten viziteket jára az Olymp
Aszszonyainál. Vesztél volna hazádban, nagy ka-
masz ! igy szóli dühösen Jdnó, a' mint atjaját a' ven-
dég bétevé. Minerva egyűgyűséget olvasa-ki szemé-
ből; Vénus pedig ügyetlenséggel vádolá mozdulatait.
Hercules sejdité, hogy nem tetszett a' Dámáknak.
Mit teve a' ravasz?. A' leg közelebbi Assembléében
Janónak méltóságos termetét, Minervának tetsző ko-
molyságát, Vénusnak pajzán szemeit dicsérte; ' s íme
— nem vala Hercules többé nagy kamasz, sem egyű-
gyü, sem ügyetlen!

Ki kereste volna az Ol-seprő Istenben a1 fortélyt,
ez Aszszony-esméretet?
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A' SZILVA-FA ES HERNYÓK

A' hernyók egy szilvafát már nagy részint le
leveleztek. Hadjatok-el már, nyöge a7 jámbor Majd
ha leveled elfogy, anyókám! feleiének azok, mit saj-
nálod tőlünk, hiszen nem vagyunk e mi a' te fiaid?
Igen is, sohajta szegény, a1 mennyiben rajtam kelte-
tek és élősködtök, de ti is vagytok e viszont-jóval
*s fiúi szívességgel erántam?

Jó hazám, be soknak súghatnád ezt fülébe.

A' BORJÚ ÉS MÉSZÁROS.

A1 lekötözött borjú kést látván villogni a* Mé-
száros kezében ' boszszús szemrehányásokra fakad
előtte: hát ez uala e ' kétszínű, a 'te szereteted, mellyel
nékem különösen kedveztél, simogattál, számomra
az anyám tölgyeiben tejet hagytál, 's finomabb ta-
karmánnyal gondosan ápolgattál? Kis bohó! felel a '

metszés közben a' vérengző, előre ezen kedves szem-
pillantásnak örültem, mellyben nyakadat metzhetem.

Hány szeretetnek nem illy zavarosa ' kútfeje?

A' B O G A R A K .

A1 bogarak királyról gondolkodtak; mert ha a '

szárnyas és négylábú állatoknak királyaik lehetnek,
miért ne nekünk? ezt mondatjavelek hiúságok. Már
voksoláshoz készültek , a ' midőn a1 szelíd istenbogar-
kája igy szól: ollyakat, kik hitvány fénnyel tün-
döklenek, 's nyergeseket, kiknek esipések halált okoz,
közöttünk többeket esmérek; de kit erő ' s ezel járó
nagy lélek czímzett volna királynak, egyet sem
tudok.
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A" LÉGY BS KOMONDOR.

Egy légy sokáig boszszontotta az alvó komon-
dort* Pajzánul ingerkede véle, majd orrára szállván,
majd midőn mérgesen kapa az eb utánna, kaczagva
leszállván onnan. Végre a1 komondor bodor szőribe
akadt a r gyáva, 's megfogódott Éles dongásából ész-
revévén veszedelmét amaz; ládd, kába, igy szól, nem
ostobaság volt e ollyanba kapnod, a ' kihez néked
csak közelitni is kész halál?

A' SAS ÉS ÖKÖRSZEM.

Jó napot királytárs! igy szólítja-meg a ' kis
ökörszem a' fa tetetjéu komolykodó sast. Keresi sze-
mével a* nagy szárnyas a' köszönőt, 's egy sövény
tetejébe találja-meg. 'S te is király vagy ? kérdi mo-
solygva tőle. Mintha nem tudnád, felel a' kis, büsz-
ke , hogy én mint király birora a ' sövényeket. Q száz-
szor boldog uralkodó, mond a1 sas, kinek országára
se vágy senki; 's magad is, mind ellenségnek, mind
prédának kicsiny vagy!

A ' VEHÉB ÉS FOGOLYMADÁR.

A' veréb mérészen ugrosott a' vadász előtt, 's
rajta szemtelenségével mintegy paczkázui láttatott.
Semmit nem ügyelve reá, hagyta-el a' Nimród uno-
kája. Bizony nagyra vetetted fejed barátom, szól
hozzá a' fűben meglapult fogoly, én e merészséget
sokért nem tettem volna. Néked nem is tanácslaoáin
felel a1 csiripelő, de nékem annak érzése ád szívet,
hogy nememből csak sok ér egy töltést.

ön 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 Stiglícz mellé szállá; tudsz

e' szomorú újságot barátném? fgy szóll biztosan hoz-
zá, a' Sas nagyon tör reánk. De hogy? felel me-
tfolygva a' kis énekes, a ' nekünk nagy tisztelet len-
ne; de inkább hiszem, hogy nem is tud Ő Felsége
rólunk.

A' BÜDÖS-BANKA.
AT Büdős-Banka ége fenyves madárnak látszat-

ni Tollakat lopdosa tőle, 's fenyő-bogyókat csipke-
de, ámbár az éhség szokott eledelére gyakran visz-
sza szorítá. A' Húros meszsziről mcsolygá a' hiút*
Be szomszéd, így szólla, a1 húsod ehetetlen, a' sza-
god tűrhetetlen; akkor leszsz te belőled Fenyves, mi-
kor belőlem Czászár-madár!

A' FÜLEM1LE ÉS VELYHE.
A ' Fülemile az erdőben bájoló hangokat csatto-

gott a' sűrű gallyak között. Mit töröd magadat hasz-
talan szép torkú? így szólitja-meg őtet a1 Velyhe,
itt nem érti, sőt nem is hallja éneked senki. Ám le-

>gyen úgy, felel a ' kis éneklő; hidd-el, gyakimn
szint olly gyönyörűség énekelni mint hallgattatni.

Ez az oka jó Olvasóim! hogy mi is írók, vagy
olvastatunk, vagy sem, — írunk.

A ' C S I O A ,
A'Csigának eszébe ötle, egy felhőkig nyúló

bikket megmászni. Minekutána két hónapokat tölte
' a1 lassú haladásban, a' fa derekáról viszsza potytyana
a' jámbor. Már látom, így kiált-fel, hogy a ' hirte-
len munka, soha se volt jó !

Orthodoxok a ' Magyar Nyelv mívelésében, nem
tartatok e ti i* az én Csigámmal?
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LEVESE.

A' fösvény sovány levesét mogvacgorálván le-
feküdt; *s fm álmában majd pénzt osztogata a* sze-
gényeknek } majd vendégek lepék-meg házát, majd
pedig az Ispotálynak ajáiilá egyik tőke-pénzét. Az
iszonyú tűnődések hideg verejtéket vontak homloká-
ra, 's felháborodva riada-fel álmából. Átkozott mér-
tékletlenség! így kiátt-fel fojtott hangon, így van
az, ha az ember estve megterheli a' gyomrát, ' s bí-
csút ada az ártatlan levesnek is..

AESCULÁP.

Aesculáp az Orvos-Isten az Égiek' mulatságára
chemizála. Legelébb is. a' Szerelmet tevéoszlató-
lombikjába* Vénus kíváncsin leste a ' következést,
's imé az álló-részek ezek lettek: finom ön sze-
retet és hiúság kiesebb vagy nagyobb b&jaságve-
gyúlettel. Megcsóválta fejét a ' Szerelem' Istennéje
' s félre állott A ' Barátság tétetett utánna a ' lom-
Wkba. Castor és Pollux vigyázva föleitek; de mint
el nem szomorodtak látván, hogy a ' szent üst ' al-
lyán haszon-lesés és ön szeretet maradtak: a ' ne-
mes Sympathia pedig, kivált ha Ínséget öntött Aes-
culáp a ' barátság közé, mint csupa hang, jobbára
evaporált. Majd a ' Virtusokat gyűrte ezután lom-
bikjába az Oszlató. Az egész égi sereg vont vá-
rakozásban volt, 's mit gondoltok, mi eüle-ki a '

próbából? finom haszon-lesés, és hiúság a" vér mér-
sékletei által külömböző vegyületekben. Már épen
a ' Boldogsághoz nyula Aesculáp, a' midőn: hadd-el,
így szóll az Istenek attya, ez most is csak a ' képze-
let czérna-szálán függ nálunk. vagy maradna belőle
valami lombikod allyán, vagy semmi sem:
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A' HÁZI MAJOM.

Egy házi majom a ' tükör előtt megállván, fo-
gat vicsorított az undok képre, mellyet abban látott.
Be csúnya állat vagy! igy szól a ' maga mássához.
hogy bújhattál abba a1 fényességbe ? Egy a1 szobá-
ban ugrosó evét váltig vitatta neki, hogy az önmaga
képe a' tükörben. Tádnám én azt, felel a1 majom:
vagy nem én vagyok a' kép, vagy a' tükör mutat
roszszúl.

Ha eV különben volna az embereknél is, ki
merne satyrát írni ?

A ' MINERVA BAGLYA.

Erőket, tehetségeket költ, ébreszt és mivel a1

nevelés; ujakat nem teremthet.
Minerva nehezen szívelte, hogy az 6 baglya

leg ostobább madár a1 szárnyasok között Ha úgy
akarod, édes leányom, szól Jupiter, én adok nagy
füleket néki a1 hallásra, és nagy szemeket a ' látás-
ra , tanítsd, majd raeg-okosodik. Mindent elkövetett
madarával a' szegény Minerva, de bizony csak ostoba
bagoly maradt afc.

A ' KERTÉSZ ÉS FÁJA.

A' kertész egy fájáról fattyú gallyat metszett-le.
Nagy nyűgtől mentettelek most meg ugy e fácskám'

igy szól az anyához. Bár ne tetted volna, felel sze-
gény: a1 fattyúgallyam sebe is az enyim, 's csak
nékem fáj! \

Nincs szülének rósz fia, nincs szerzőnek rósz
munka. Mindegyikkel játszik a' természetes Storge,
's a' javitni akaró csak epét mozdít,
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A Z U N A L O M
Allegória.

Az unalom még inkább elunta magát mint va-
laha, ' s ásítva útnak eredt. Be tért a' kereskedő-
höz, de ott a ' házi baráttal a r gonddal meg nem fért.
Be köszönt az uzsorás-fösvényhez, de onnan a ' seny-
vedő bú kicsukta. Majd a ' mezei parasztot látogatá-
meg ' azt vélvén, hogy a ' nála lakozó békés nyu-
galomban testvérére akad, de ottan a ' munkás szor-
galomtól meg sem pihenhete. Vissza kulloga tehát
ismét a ' nagy városokba, 's ott pompás palotákba vé-
vé lakását, a ' ledér vigsággal abban egyezvén-
meg, hogy felváltva játszák ezentúl bennek rolléjikat

A' M E H-R A J,

Egy befogott erdei raj^ dicsekedve mutogatá
látogató attyafiainak czifra köpűjét, mellyet számára
a ' gazda jószívűsége rendele. Szállástok csinos és
alkalmas, szól szánakozva az anyai méh, de raint-
hpgy szabadságtok oda van, másnak gyüjtetek bel#
mézet, bizony drága házbért fizettek.

A ' C Z E B 11 A,

A ' tarka czebra formájával megcsalta az ap-
róbb állatokat, 's télök vérengző tigrisnek nézetett
Rettegett tőle az erdő , és sűrűbe rejtezett előle jnin-
den. Tetszett a7 köz félelem a ' gyávának, ' s már haj-
landó vala kevélysége "elhinni azt, hogy ön vitéz-
sége teszi rettentővé, a ' mint az okosbb majom egy
fa-ág tetejéről ezt súgja-le az elmenőnek: el ne fe-
lejtsd koma, kogy a ' tigris íorina bőr alatt csak gyáva
czebra szív dobog. *
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A' FARKAS EB BAKA.

A' Farkas irígylette az Oroszlán vitéz hírét,
'» alkalmatosságra lese, megvívni vele. Talált ' s dü-
hösen rohant reá: de a ' kinek körmei közül vérbe
lágyba ceak alig menekedhete-meg. No hogy vi-
selte magát az Oroszlán? kérdi a ' gúnyoló Eoka tő-
le. Bizony derék legény, felel Fogási, alig bírhat-
tam vele; bojtos serénye nagy védelmére vala, de
csak ugyan megfojthattam volna, ha szerencséjére
eszembe nem jutott volna, hogy a' húsa úgy sem
ehető; eleresztettem tehát 's egy csikót vágtam-le.

Be sokba kerül nekünk megvallani azt, hogy
más derekabb nálunk!

AZ EGÉIl ÉS MÉH.

Az Egér egy gazdag köpű alá lopópzkoda, ' s
mézet akara orozni belőle. A' résen álló strázsamé-
hek megsejtek a7 tolvajt, 's lármát zúgtak a ' kas-
ban. Távozz innen, így morogtak egy szívvel, nem
tudod, hogy a'vitéz méh, bár minden csípése éle-
tébe kerül is, meg vív ellenségével 's nem átall
meghalni hazájáért? Méziért, méziért, vitéz Uraim!
felel futása közben a' kis bájuszos; üres köpúnek,
ugy vettem észre, a1 méhei sem igen dongának.

A' FARKAS ÉS KUTYA.

A1 Farkas olly báj-ecsettel festegeté a" kutyá-
nak a ' szabadságot, hogy azt reá birhatá végre az
ötét követésre. Már mentek, a ' mint a ' majoros ku-
tyája után föttyentett, mellyre ez fogadását felejtve
íordult-meg, 's törte magát Urához viszsza. Hm!
Ugy látom a ' szabadság nem mindennek való; így
mormol utána nézve a ' Farkas: imár én csak inkább
szeretnék magam fílttyenteirt másnak.
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A' PARIPA ÉS MAJOM.

Egy Paripa nyergestől együtt elszabadulván az
erdőnek szaladt. Ott egy fatetejéről a ' nyeregbe sző-
ke a' Majom, 's a' kantárt megragadá. Téged hordoz--
zalak e állatok csúfja? így szóll a ' büszke Csődör, a'
ki Uramat is csak kéuszerftve hordoztam, 's dühösen
szőkéivé iparkodott lehányni ülőjét magáról. De bará-
tom, így szóll egy elmenő Róka hozzá, a' kit már
egyszer nyereg alá fogtak, hitvány Majom is lova-
golhat azon.

A' BORBÉLY.

Ha a' következés várakozásunknak 's munkánk-
nak meg nem felel, legyünk készek azt annak tulaj-
tfonítani, hogy az eszközöket roszszúl választottuk j
meg.

Egy falusi Borbély súllyos beteghez hívattatott.
Sok kuruzsolásai után elhala ez. Harangoznak a'
Patiensnek, János Deák! így szóllítja-meg a' földes
Űr a ' Pseudo-Aesculápot Már Uram! felel ez, én a'
beteget elébb megberetváltam, azután egy fogát kihúz-
tam, majd kristélyt készítettem számára; végtére hogy
semmi sem használt, eret is vágtam rajta kétszer, egy
szóval minden mesterségemet kimerítettem kőrűltte:
mit tehetek én róla, ha ass Isten másként akarta?

A' N Y Ú Z Ó.

A' Nyúzó kenyeret nyújott balkezével egy ebnek,
jobbjában pedig felemelt botját tartotta a1 sujtásra kér
szén. Gyanakodva oldalgott a' kutya, 's a1 nyájas kí-
nálásokat megvetette* Elfogadnám szívességed, így
szóll végre vigyorgva, ha jobbod is olly becsületes
volua, mint a ' raillyennek balkezed látszik,
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A' H A R C S A.

Egy tónak lakosai a* harcsát tették-meg
gok között birónak. Okosan! Itéletjei rendszerint Oly
formán estek: a' bűnös elkövetett tettéért méltó, hogy
torkom által múljon-ki e világból.

A' S T I G h l C Z.

A' stiglicz mosolygva nézte, mint kent vesz-
szőkre lépet a' madarász. 'S képzelhetsz szomszéd
olly ostoba madarat, melly veszszőidre reppenjen, 's
ne sejtse csalvetésed? ezt kérdi tőle. „Csak még
magad is reá ne kerülj!" De hogy is ne ? mond a1

könyelinejű gúnyolva, 's tovább repül. De a' mada-
rász hivó madarat rejtett bojtorváuy közé lépfája alá,
eledelt hintett körültte, 's a' számosan erre sereg-
lett madárkák közt, egy jól intézett rezzentésre a' mi
stigliczünk is gondatlanul reppene-fel fogságra.

Az undok vétektől ki ne iszonyodnék? de ha
ez Körmöczi aranyak, szép leányka, csillogó érdem-
jegyek t V fényes rang bájos alakjaiban tűnik -elő,
az erős is megtántorodhai

AZ IDŐPRÓFÉTA.

A1 szamár elorditotta magát. Esső lesz e vagy
szél, jó szolga? kérdi a' jáhász tőle. A' fftles sem-
mit sem tudván prófétaságáról, olly képet csinált
urára, mint a' ki épen prüszszentni akar. Már hogy
idő lesz, gazdácskám, annyit mondhatok, felel végre
bölcs komolysággal a1 juhásznak.

Ezen kurta meséből a' tanulság ez : hogy min-
dent készebb az ember meg vallani, mint tudatlan-
ságát 's nemértését valamihez. Sok pytbiai kétértel-
műséggel, több bölcs hallgatással vágja-ki annak
gyanújából magát
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A L I O N

L az őrült szerelem esdekléaeivel vitta
imádott képszobrát Hasztalan! nem nyerhete életet
belé 's a ' szép márvány érzéketlen maradt rimánkodá-
sira. Csapodárkodj'inkábbkörülte,mint kérd; ígyszóll
egy elmenő barátja néki, ' s Pygmalion a ' barát-ta-
nácsra tüzesen kezdi dicsérni Szépje kecseit, a1 sugár
szemöldököt, a ' szép hajlású orrot, a ' villám szemeket
a ' termet bájait, és a ' Vénusi mejjet; 's ím a ' márváuy
eszmélni kezd,mozdul, mennyeikegygyei töltpillanta-
tot vet térdeplő rabjára — de az élet ' első lélekzet-vé-
tele sóhajtássá leve nála. Kelj-fel Pygmalion! %y
szólamla-meg, ti férfiak csak addig vagytok rabjaink,
mig meghallgatást nyertek: nem mutatják é reám
vesztegetett hizelkedéseid, mellyekbente mester ön
magadat dicsérted, hogy ti bennünk is csak ön maga-
tokat szeretitek, ' s Nemünket gyengesége használásá-
val kénszerititek arra, hogy titeket uraljon.

A' V I Z S L A.

A' fiatal Vizsla fennyen kérkedék Annyának, mit
tanult azólta, hogy tőle elvált Ügyesen fitogatja néki
mesterségeit ,,'S mi a ' jutalmad?" kérdi ez. Hajói
viselem magamat nem bántnak. ,,'S ha roszszúl?"
Ütnek. — Űgy édes fiam, mond szánakodva az An-
nya, tanultabb vagy ugyan, de jóval is ostobább, hogy
Uradtól el nem szöksz!

A' J Ó G Y O M O R .

Van e jobb gyomor az enyimnélfígy szóll a1

Gólya, mohon falván fészkében az ocsmány kígyót
és békát. Alig ha nem jobb a Gazdánké, felel a1 fecs-
kej aMelegégfrmfe a i u i y l i ^ tudja'8 eeak vál-
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A' NOÉ HOÍdTOJA.

A' Noé Hollója, kit a ' bárkából kémlelódni küld
vala ki, a1 Csimboraszszó csúcsára szállá le. Hm, így
kezd monologizálni, Noé Uram jói számolt okospá-
gomra, melly szerint a ' száradásról pontos hírt vihet-
nék néki; de épen erről gondolhatta volna azt is,
hogy nem leszek ostoba szabadságomat újólag kénye
alá vetni. Most az egyszer várhat míg viszsza me-
gyek. De a' háládatosság! ezt súgja belől valami
néki. Nem Noé. tárta e ki száraz bárkája ótalma
alatt az özönvíz köz Ínségében ? 's most illy hitetle-
nfii árúlod-el első szolgalatját is ? — Ej, így szóll
megkeménykedve a ' hitetlen, hadd tanulja-meg pél-
dámon a ' jámbor, hogy a ' háládatosság az özön-
vízbe fúltl

A ' HERING ÉS AZ ANGOLNA.

A' Hering félve kerülgette a ' tengerben úszkáló
Angolnát. Ne tarts tőlem jámbor, így szóll ez hozzá,
hiszen én is hal vagyok, mint te. Akármi vagy, bará-
tom, felel a ' Hering, de formád a ' kígyóé, pedig min-
dég jdbban tartok ollyantól, a ' kiben kételkedem,

• hogy barátom e vagy ellenségem.

A' G Y Ű L É S.

Az Oroszlán egy terepély fán nagy zsinatot hal-
lott. Az újság-kívánás alája csalta ' ' s ím a ' madara-
kat rajta Gyűlést ülve találja. Lesi a ' csevegőket,
's az érihetetlen zajgásban gyönyörködvén, sokáig vis-
gálja a ' szóllókat, és hallgatókat. Hm! így szóll vég-
re mosolyogva, látom én, hogy mások Gyűléseiben
is csak úgy van a ' dolog, mint nálunk, hogy a ' leg-
hitványabbak fecsegnek legtöbbet, '0 tőlök nem is
szólUiatnak aas okosabbak.
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AZ ŰJ FOGLALÁS NEME.

A ' Nyulacska tavaszszal egy zöld vetésben
vonta-raeg magát Hozzá megyén az Ürge, mit ke-
resel itt, szemtelen, az én vetésemben ? A ' tiédben
e ? kérdi csudálkozva a' bájuszos, hogy ' és mikor
jött az birtokodba? Gyáva; mintha nem tudnád,
hogy a ' tavaszszal ezen szántóföld alá ástam-be
mélyen lyukamat; tehát természet szerint engemet
Ulet a ' superaedificatum: Ha, ha, h a ! kaczag
ballagása közben a ' Nyulacska, csak mernék kö-
zelítni az emberhez, még ma megmondanám né-
ki, hogy a ' foglalások minden nemeit nem meri*
tette-ki: mert az 'ürge-f og l a 1 á s t még nem esmeri.

DISCORDIA.
A ' komolyabb Istenek szégyenlék azt a ' gyar-

lóságot, mellyet a ' három Isten-Aszszonyok a ' Dis-
cordia' arany almáján való kapkodásban kimatat-
tak. Ez csúnya per vala f szóll Jupiter a ' Gyű-
lésben, ez hitvány embernékhez illett volna; és hogy
a lázzító Discordia többé Egünket illy illetlen zavarba
ne hozhassa, tanácslom, vágattassék-ki az arany alma
fája. Deliberatum est, 's fejsze vettetek a ' drága fa
tövére,, Csak rajta, szóll mosoyogva a ' viszszavonás
Istenéje, mindég lesz Isten és ember között e n y i m
és t i é d , ' s így nem lesz soha arany almára szük-
ségem.

A' VARJÚ ÉS PACSÉRTA.

A ' Várj* egy Szent Kép tetejére szállt, ' s fel-
fivalkodva szemlélte az elmenők tiszteléseiket, mel-
lyeket mind fin személyére ruházott hiúsága. Gyáva
dög-kórász! szóll hozzá a ' Pacsirta, szállj csak ama
jegenyére, vagy más élőfára, ha mozdít e valaki ka-
lapot a' hitvány Varjának? DWU»dbyGoqgle



Be nagy a' Vüég! így fcámúM egy P í r a'hegy
tetejéről! A' tengeren kellene azt láduod! felelt a'
VHágot körűihajózott Cook neki.

Megnyúgovás boldogságunk 's esméretftnk szűk
határa körében, sőt Hazánk szeretete is gyakran nem
egyébb, mint jobbnak, többnek 's nagyobbnak nem es>
mérése 's tudatlanságunk!

BOLDOGSÁGUNK' AKADÁLYAI.

A l l e g ó r i a .

Közepén egy rengeteg erdőnek, mellyet számta-
lan ösvények hasogattak, egyszerűn minden csillogás
nélkül állott a ' Boldogság Temploma. Piperétlen oltárá-
ról bo kezekkel osztogatta itten kegyeit az Istenasz-
szony. Őtet felkeresni számos sereg indult Napkeletrőt
Megálljatok! így szóllítá-meg a'Bölcsesség a'Cara-
vant, hogy biztosabban érhessetek Testvéremhez, én
lámpást nyújtok mindegyitek kezébe; még ugyan nem
g kanócza, de útatokban majd találtok világot. 'S ím
al indúlának-el, égő fáklyával találják szembe a'
N evelést Nyájasan gyújtogatja ez azonnal a' kanó-
czokat, de szurmos keze számos pecséteket hagy a'
lámpákon, mellyektől azok egész fényekben nem vi-
lágíthatnak. Tovább az Ifjúság zajos indulatjai tolong-
jak eleikbe, mellyeket a' könoyelméjű Szerelem ve-
aete: és ezek munkás kezekkel fontak azonnal sűrű
ködöt nehéz párázatokból öszve, 's körűi övedzték
vele az utazó Sereget. Aléltan pislogának egyszerre
a ' mécsek, filtűne ugyan kevés időre Utazóink sze-
meik elől a ' lármás csoport* de nem sokára viszszaté-
re, ölében hozván szülöttjeit, az élet Ínségeit, kikhez
a ' rég hátra hagyott Nevelés Is sokakat vezetgető
karjain. 'S ímé a ' kárvágyó gyermekek BtiiáftOB tör-
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deltekeok lámpákat tagye, többeket sárral tapaszt-
gattak homályosokká. Tapogatva haladt ekkor az
Utas-Sereg «7 kétes ösvényeken, de még nem csüg-
gede-el, a' mint egy Vén-aszszony a' Babona, a1

Haszonlesésre mint botjára támaszkodva, vigyorgva
tipegett eleibe. &z?P üres szavak £özeytt oltogat-
ta ez el a7 még világító lámpákat, 7s kalauz fény iic-
lyetí^ útaaiakuál tűrhetetlen kénkő szagot hagy a* Sűj-
rű vak homály vette azonnal körűi ezeket, *s kétség
között ezéledének-el a7 széllyelrkígyóydzó ösvényeken.
Egyike a7 Tabló vadak' prédájává leve, másikát a'
fénylő lidércz vezeté posványba; emez tévedten bo-
lyongván fel 's alá, aiéitan rogya-öszve, amaz átko-
zódás köztt tére-rmeg haladt útjára viszsza 's kétse'g
be esve veté uwgát az óláikodó indulatok veszélyes
karjai közzé* Zajos robajjal fogadta áldozatját a' fé-
ketlen csoport, 's nem sokára csontvázzá senyveszté
azt. Minden lépéssel olvadott az igaz mesgyén hala-
dó Caraván* 's a7 mennyei édes féuyben ragyogó
Szent Küszöböd csak egy két Választott tapodhatta.

AZ ÜRGE BS VAKONDOK.

Egy Ürge á' Vakondok lyukáig; tixtú magát.
Mit penészedsz itten barátom magínos únalmadfóiú?
így szóllitja még. Jer ki a' kellemes tavaszrNapfény-
re, gyönyörködj a7 megújult természetben! Mi haszna
menjek atyafi, felel fájdalmasan amaz, elfelejtetted e1

hogy — nincs szemem? * ' '
. Különös érzeménynyel kell születnünk áj boldog-

ságra. Elfogadhatni az örömöket nem,minden halan-
dó dolga. Némelynek hasztalan nyílnak azok ütőn
útfélen; hidegen megy-el .mellettek a7 boldogtalan,
nem is sejdítvén közei-léteket: 's csak ösvénye dara-
bosságán jajgat, vagy mersze hóW^gA tá>fc felé te-
kingetvén, eped, hogy ©1 npip érte, el pepi jérlipti
azpkatsohal
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A' LfD,

Egy Lúd az udvaron a' többi házi tollasok e-
fitt Nemzete régi híres fényével, becsével fennyen
kérkede, *s számos tudós munkákat számolgata, mel-
lyek toUaiból eredtek. Istenem! melly igazságtalan *'
Világ! szólla mosolygva egy Récze, ma ha ostobát
lakarunk festeni, azt Lúdnak, Libának nevezzük.

A* F E C S K B.

Egy pajzán gyermek leszúrta a' Fecske fész-
két a ' hájazat alatt. Elhagyom, megvetem a ' kegyet-
len világot, a ' méltatlant, így szólít anyai keservében,
erdőbe rejtezem a' sűrűbe, hová dühösködése nem hat*
hat, remete leszek holtomig! Megtevé ezt: a ' szokat-
lan sűrűben bolyonga 's versent nyöge a' bús Gerli-
czével. Hát téged mi fize ide? kérdi rézvétellel a'
kis Fülemile egy bokor közepéből, emberek köztt a'
te helyed. Ömlött feleletül a' Fecske szájából a ' pa-
nasz. Baratném! szóll nyájasan az énekes madárka,
ha minden , a' ki valaha méltatlanságot szenvedett,
bigdoklana, 's a1 társaságot futná: tágjaiban bomlana
az fel. Lám az én harmadévi költésem a' holló prédá-
jává leve, a' tavalyit a ' madarász kalitkában rabps-
kodtatja, 's im még is ez idén jó reménységgel rakám-

, meg újra fészkemet. Menj, ha tanácsom tetszik, viszsza
az emberek közzé, kik most is csak éretlenségbSl
vétettek ellened, 's rakd újra fészkdeet, mig a ' tél ki
nem szorít

, A5 PERGAMENKOR;

Egy nemes származásában kevéíykedó, de üres
szivu 's fejű/ gőgösen sétálgatott folyosóján fel's

.t alá, 'shetyke kényből nyugovó házi ebét megrúgta.
Ne bántsd gazdám a' kutyabőrt, morog felköltében a*
házőrző, e' takarja minden kino^ed; becsed, érdemed:
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A' GAZDAG ÜRGE.

Melly tűrhetetlen a* kevély gazdag! minden ér-
demes a ' vagyon, 's ennek mértéke szerint becsül má-
sokat is.

Egy gazdag Ürge ' lyuka pzájánál megáll ros-
kadtan egy másik, ' s az éhség integerei könyörög ná-
la alamisnáért. Könyörülj a1 szegény betegen, igy
esdekel néki, nyavalyám miatt a ' múlt- nyáron sem
kereshettem élelmemre semmit Lódulj előlem ̂  kiált
orr-dugva a ' gazdag, a ' betegszagot nem tűrhetem*
Más nap egy attyafia keresi-meg : segíts rajtam jó
bátya! igy szóll hozzá, a' múlt nyáron a ' zápor lyu-
kamat elrontván, mást kellé ásnom, mellyet újra el-
vesztettem , 's élelmet nem gyűjthettem: tudod úgy is,
hogy közei-vérség vagyunk* De hogy is ne, felel
gúnynyalamaz, takarodj*! Nemzetségemben koldusokat
nem esmérek, Már csak azért sem adnék , hogy a '

világ atyádfiának ne hidjen. A ' szegény Ispotály szá-
mára kéregetek, igy kiált be egy harmadik Ürge hoz-
zá; reménylem, üem jöttem ide híjába. Most az egy-
szer hasztalan fáradtál, felele a ' megkerestetett; a' tél
végét nem tudhatni, még magam is megszorulhatok.
Az Urnák igazsága van, igy szóll-közbe a ' csapodár
Egér, melly épen hizelkeve simúla elől! sok korhely
megfordul, a ' szegény és beteg köztt 'a-drága most
a' takarmány. Mi leve belőle?,az, hogy sem a 'nyo-
morultnak , sem atyafinak, sem ispotálynak nem a-
daték semmi; de a ' fark-csóváló Egérke koszttámúl
véteték-fel!

AZ ABDUL UDVARI BOLONDJA.

Abdúl Persa Kalifnak hűséges udvari bolondja,
Komár, egy nevezetes tolvajságot fedeze-fel, mellyet
ez annál nehezebben sziveihete, hogy a ' lopást Hasz-
szán, egy kedves embere követte-el, a ' kit szegény
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sorsból emele nagy rangra. Lánczra vereti azonnal,
's halált szán első felindulásában az Udvarnok fejére;
a' bolondnak pedig tele erszéyt nyújt hűsége béréfii a '

kezébe. Felséges Uram! ha valamit érdemlettem cse-
kély tettemért, monda a' bolond, engedd játalomúl,
három napi Kalifaságod által; erszényedre mig udva-
rodban, mint eddig, kényént élhetek, úgy Is semmi
szükségem. Mosolyog a ' Fejedelem a' hiv szolga tré-
fájára, 'a által adja rangját, hatalmát becsülete lekö-
tésével néki. Most tehát elsőben is fő Aeztalnokomma
teszlek Abdúl, igy szóll méltósággal az új Kalifa, 's
azonnal gondja alá adja étkeit '0 drága süteményeit;
de Abdúlnak, kit minden evés idején drága temjén
és mirrha füsttel füstöltete körűi, ezekhez nyúlni fej-
veszteség alatt nem vala szabad. Harmad napra már
az éhség homály fátyolt vona az Abdúl szemeire, 's
hanem ha becsűlet-szávát adta volna bolondjának,
hajlandó vala roszra venni a' tréfát, 's boszszúsan
véget szakitni annak. De van e énnekem eszem, igy
szóll végre mintegy eszmélve, igy kihoznom'"maga-
mat? ki veti szememre, ha a'gondom alá bízott ét-
kekből, mellyeknek számát tán Komár nem ia tudja,
keveset csippentvén, éhségemet enyhítem? Őr nem
ügyel reám, 's Komar sem kívánja, esmérem, éhen-
halálomat. kinyújtja kezét, '0 mohon harap egy darab
süteménybe. Ekkor felpattan egy oldalajtó, '0 Komár
berohan: lesettelek Abdúl igy kiált az éhes falónak,
becsületed kezese Kalifaságomnak, tehát halál feje-
den! Nem tiszteltelek e eléggé drága illatokkal,
hogy igy megrontsd parancsomat? Komár! szóll meg-
ütközve Abdúl, a' tréfa elég keméüy volt; azt nem
reménylem tőled, hogy számos jótétimért tegnapelőtti
leereszkedésemmel viszsza-élj, '0 éhen kivánj merő
étkek közt elölni. Nem Uram Kalifa! felel tédre
bnkva a' bolond, én csak Haszeznánt kívántam e ' tré-
fával — mellyről térdemea kérek bocsánatot tőled
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— menteni; '0 téged mint leghívebb szóigád emlé-
keztetni arra, hogy a ' szegényt migjó karba nem
teszed, magas pólozokra ne emeld, ktUömben a*
tolvajságra magad szabaditod-fel. Magadon tapasz-
taltad most, hogy a' szelíd becsület1 selypegése gyen-
ge hang az üres gyomor korgása mellett! Kegyesen
mosolyga javallatot a7 Fejedelem; vigyázóbb leve,
'sHaszszán csak eaémki vettetek.

A' RÓKA MINT BÍRÓ.

A7 Róka bíróságért esdekle a1 négylábú állatok
között. Esze van, mondának pártfogói. Igen is ra-
vasz fortélyokra, feleiének ellenzői. Az igazat ki
fogja mondani, mert bátor: mondának azok. Ugy
van, az orozó lopásokra, feleiének ezek* Nincsenek
körmei a1 ragadozásra, sem agyara a7 vágásra,
szolidnak amazok. De farkat csóvál, vagy megharap,
vissszonozák ismét emezek. Igen igeu Uraim, szól-
lának végre sugdosva a' pártfogók; de lyuka mindég
tele válogatott apró marhával, meg fogja birni a'
traktákat Ugy e? már a' más! leve reá a1 felelét
— '0 Bírónak tétetek a'csirkéző Róka.

AZ EB ÉS ÖKRÖK.

A' házi eb igy szóllitá meg gazdája pár jármos
ökrét: melly példás a1 ti barátságtok szomszédim,
régen szemléllek benneteket, és soha sem vettem-
észre ' hogy koczódtatok, vagy türköztetek volna
egymással; nagyon kell nektek egymást szeretnetek,
Gondolod e szomszéd? felel az egyik jármos, haj-
tónk' kormányzó ostora '0 a' köz járom' terhe nem
sok rést '0 időt hagynak, ha kedvünk jönne is hoz-
zá, a' veszekedésre.

Illy lábon ált gyakran á' házassági szent szere-
tet i s l
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ÁZ ÓRA ÉS FURESZ.

Aftat irigylem sorsodat! monda az Óra, a* falon
veszteglő Fűrésznek; mig én éjjel nappal járok ke-
lek f te henyén fttggesz a ' szegen. Szánj inkább ba-
rátom , felel a' Fűrész; ka munkás kézben forognék,
használnék is, fényiének is; most gyáva heverésem-
ben ocsmány rozsda-szenny emészt-meg!

A' MACSKA ÉS ORSÓ.

Be különös szérdéknek kell néked lenned! ezt
módja kaczagva a' Macska az Orsónak Többnyire a*
rokkád ölében látlak atyafiasan nyugodni, még is te
hitetlen, menőéi jobban tépik szaggatják annak sze-
génynek a ' haját, annál vígabban táoczolsz. Az igaz
czicza koma, felel ugrosása közben az Orsó; de
tudod e mi az oka ennek? Az, hogy mennél in-
kább fogy a ' czibáJas által rokkám, annál inkább
telek én;

Gazdag torokban ritkán találsz a ' mái vüágban
Bzinetlen könyűket az örökösök szemeiben!

A' KERTÉSZ ÉS VÉN VADALMA.

A* vén Kertész, ki csak az imént véve fiatal
feleséget, kést fiirészt készitgete, ' s megálla egy
Vadalmafa előtt Mit akarsz velem gazdácskám?
kérdi ez szelíden. Gallyaidba nemesebb almát oltok,
vala a ' felelet Meg vagyok én elégedve a ' magamé-
val, így esdekel a1 fa: ne vagdalj, úgy is régen vol-
tam én már veszsző, ' s életnedveim nem igen hatnak
már a ' nemes galyhoz fel. De barátom, felel sóhajtva
a ' kertész, én tudom, hogy könnyebben lehet a ' v^n
vad fából fiatal oltvány, mint vén nötelen legényből
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A ' KAKAS ÉS TYÚK.

Ujj te a ' tojásokra, majd rikoltom én a* hajnalt
így szólít a' Tyúk a1 a ' Kakasnak. Reáállott a' sze-
gény taréjos: de mi lett belőle? A ' Tyúk éjfél tájban
rikoltotta a ' hajnalt, a1 Kakas alatt pedig megzápúl-
tak a ' tojások.

Felfordul az a' ház, mellyben a' konyt a' kalap-
pal roUét cserélnek!

A' MOGYORÓ-BOKOft.

A' Mogyoró-bokor egy kert szegletében nehezen
szivelte, hogy gyümölcs-szedéskor termése elmei-
löztetett lm1 én gondosan neveltem csekély gyümöl-
csömet, így panaszkoda a1 jámbor, előre hízelked-
vén magamnak azon édes reménynyel, hogy azzal
jó gazdámnak, ki kertében megszenved, kedveeked-
hetem ; de képzelt örömöm füstbe méné. Ne aggódj '

barátném, így vígasztala ótet egy közel álló almafa,
szükséges e azt mindég tudni másnak, hogy köte-
lességed tellyesitetted? Kebeledben marad a' bér, az
édes jutalom!

A' VARJÚ ÉS TENGLICZE.

A ' Varjú ver&zni ult-ki egfr fa tetejébe. Mellé
szállt a ' kis Tenglicze ázott tollait szárítani. Lódulj
innen l a ' napot elfogni tőlem ' s árnyékot tartani jöt-
tél e ide? hogy csúfosan el ne csipkedjelek mellőlem!
Hogy foghatnám én el kis testemmel a ' napot tőled,
felel a ' Tenglicze, a ' ki különben is a ' nap súgára
mentében előttem filsz? Megsúgom én mi az oka,
hogy magad mellett nem szenvedhetsz: —jgőg, bará-
tom,'s gyáva irígykedés!

Sok Patronus így vonja meg kegyét folyamodó-
jától; sok fél az árnyékoltatástól, több gőgös, de
legtöbb az irigykedő* .
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A' hazáját szerető Coiumb megkínálta 6énua'
Tanácsát szolgalatjával, 's ajántá az új Világ feltalá-
lását E15-rakta gyanúit, mellyekböl ennek lételét
sejté, 's okait nemes bizakodásának; mind hijában!
Genua' Senatori rész-szerint mosolyogták, a1 Nemest
mint álmodozót, rész-szerint felhozott erősségeit vi-
tatgatták. Ám legyenek jelenségeim csekélyek, szóll
végre a ' nagylelkű, kezét szívére téve; én érzem itt
e' kezem alatt az új Világ lételét: 's csak azt fogom
sajnálni, hogy nem hazám zászlója alatt kereshetted
fel azt.

Édes remény egy boldogabb Haza, egy szebb
Létei iránt; ám ostromoljon a' gyáva félszegség, *s
hiú észfitogtatás; én szivemhez szorítalak mint bol-
dogítóját éltemnek, 's vigasztalómat ösvényem tövi-
sei között.
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APHORISMÁK.

A'
virtus' szeretete sok embereknél nem egyébb

büszkeségnél és tisztelet-halászatnál Lármás vir-
tusok és privilegizált vétkek egyaránt tulajdonaik ezek-
nek ; 's valamint egy virtust is, mellynek elmulasz-
tásából gyalázat háramlana reájok, el nem mellőz-
nének sokért; úgy minden vétket, mellynek követése
a ' nagy világ tóujához és becsületszeszihez köttetett-
nek tartatik ' két kézzel elfogadnak. Virtust gyakorol-
nak, csak hírével essen a ' Világnak; de a' vétektói
sem idegenek, csak meg ne tudja a' Világ*

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

3. A. kevély sokszor a' nevetségig lealacso-
nitja magát, hogy másszor fényt 's tiszteletet vadász-
hasson. Ollyan ő mint a ' karikás ostor, melly mennél
uagyobbat akar pattanni, annál szűkebb karikába
görbedez.

4. Űgy látszik, mintha némelly embereknek csak
azért adattatott volna az ész, hogy bukdosásokat
meútegessen; ' s sziv, hogy szüntelen csalattasson..
Sok ész menteni jó, tanácsolni rósz. Sok szív ollyan,
mint a ' rósz pléhfi ajtó, csak nyilni szokott és zárai
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5. A' pénz politikai levegő. Nélkdle, ki társaság-
ban élsz, lélekzetet nem vehetsz. A ' ki tehát azt osto-
bául elpazéroija, hasonló azon gyöngy-halászhoz és
búvárhoz s ki a ' vele üveg harangjába szohilt levegőt
élte kárával könnyelmfileg kibocsátaná. A ' ki pedig
kincse halmán ülvén sovárog 's pénzéből költeni ret-
teg, hasonló a1 penészes sirbóltok senyvesztö gőzei
köztt nyomorul tan pislogó mécsekhez.

6. Minden tudomány minden mesterség e' vilá-
gon magában, elég egy ember idejére és tehetségei-
re. Innen a ' ki egyben halad, nem a' ki sokon indult,
lehet Nagy 's Világ ' jóltévője. Az universal-Geniek
előttem ollyanok, mint a ' melly bajnokok elindulván
Olympia fövényén pályát futni, szélyel futkosnak a '

Circusban a ' nélkül hogy csak egy is haladna a ' czél
felé, '* pedzené a ' dladalmat.

74 Különös az, hogy rendszerint más, sőt épen
ellenkező tulajdonságokkal szoktunk mások előtt kér-
kedni, mint a ' mellyekkel bírunk, Jele ez annak,
hogy hitvány kérkedő szavaink vagy szembekötő
másokra nézve, hogy fogyatkozásainkat ne lássák,
vagy szivünk óhajtásainak tolmácsai, mellyeknél fog-
va vágynánk birni azzal, a ' mivel dicsekszünk.

8. Tagadni nem lehet, hogy a ' test külső formá-
ja, első tekintetre, a t nélkül, hogy azt észre vennénk
előítéletet támaszt bennünk. A ' szép testben szép lel-
ket keresünk, az izmos szálas termetben bátor szivet.
így a ' pórság előtt a ' nagy has néminemű tekintetet
szerez. Ő rendszerint a ' vagyont tiszteli az ember-
ben ; a ' ki bedig hasat növesztett, keveset kellett an-
nak dolgozni, 's még is bő értékkel birni arra, hogy
jó asztalt tarthasson!.

' . A ' Magyarnak nemzeti charactere nemes
büszkeség és kevélység. Ez néki mind ereje, mind
gyengéje. Az az arány, mellyet ecentuhtfdoriság vesz
magának benne, vagy Hősnek emeli-fel őíet vagy a '

porig alacsonltja^le.
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10. Az oUy jó szív, mellynek apáthia, phleg-
ma, és vér-mérséklete, nem pedig állapodott gon-
dolkodás módja a ' kútfejei, csak vas karika az em-
ber orrán, mellynél fogva mint a' lánciosmedvét, a '

hová akarod, hordozhatod.
11. Egye* nagy tettek nem tesznek Hőst. Foly-

tatott nagy lélek a' Hősé. Ezek számos gyengesé-
gek köztt épen ollyanok mint a ' czifira paszamántok
a ' rongyos köntösön.

12. Rendszerint az olly büszke emberek, akik má-
soktól szerfelett kivannak tiszteltetni, semmi tulajdon-
sággal nem bírnak, sőt magok sem tudnák gyakran
magokban megnevezni, a ' melly tiszteletet érdemle-
ne. Az illyek hajlandók méltatlansággal vádolni a '

világot, melly áltálja érdemeket elesmérni, ' s több-
nyire bcfezszások az egész emberiség ellen

13. A ' Kereskedés a ' Status ' gyomrának motus
peristalticussa; e ' nélkül sem test sem erő nem ne-
vekedhetik.

14. Nincs szerencsétlenebb ember, mint a ' ki
soha tiszta rokon szivet nem szorított a ' magáéhoz;
a ' kinek csak bor ' s kártya adtak barátokat, ' s zúdult
indulatok kedvet

15. Némelly édes Uracs épen ollyan mint a '

pulyka; egyebütt jó izü, de a ' fejét el keU vetned.
16. A ' nagy Városok egy Országban épen azok,

a1 mik az ablakok az épületen. Kevés illendő vilá-
gosságot ád neki; sok igen szellőssé teszi azt

17. A ' melly ember felől hoszszas társalkodás
után is meg nem határozhatom azt, hogy a ' jó vagy
rossz emberek közzé tartozik e ? bizonyosan gazem-
ber. Mert nyilt sziv az emberséges ember tulajdona;
' s nincs neki oka arra, hogy magát álorczázza,

18. A ' Fényűzés ' tulajdona a z , hogy minden
Rend egy grádicscsal fentebb hélyáz. Ez vont húrra
veszi a' Státot, 's ha abban lábra kapott, a' szemlélő-
dő Kereskedőt (Speeulans) és mesterembert boldogba
ugyan; de minden raájsRend s«envedőle$ van benn*
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1 ' . fltittnettoft tán tgy egy saftes kívánságunk,
vágyásuk) óhajtásunk; 's ha ezt elértük, más ijat
teremtünk öblünkben. Épen úgy vágyuk vélek,
mint éz Utazó a' városokkal és íalukkal; mihelyt
egyből kiért, a ' szomszédot törekedik elérni, mellynek
tornyát maga előtt látja.

20. A' szerencsétlenség részvételt szül, sőt
megbtfkéltet gyakran halálos ellenségekkel is. De
sokaknál, ugy látszik, a' más bajában váló részvétel
nen egyébb, mint titkos öröm azon, hogy az őket nem
érte, !s mást alázott-le.

fel. A' ki esak bajában, Ínségében kiált '0 fo-
lyamodik Istenéhez, hasonló a' nyálhoz, melly egyéb-
kor néma lévén, csak ha halálos sebet kap, vagy az
ebektől lüarczongattatik, sikolt, kiált.

%%4 A' pazérló szívesen beszél nagy summák-
ról y ' s 'az ezereket csak eily könnyen pergeti nyel-
vén,* oúnt a' Csillagnézők az ezernyi ezer inértfftl-
deket, midőn az égi testek távolságaikat mérséklik.

28. Az ember a1 maga szerencséjére áézve é-
penollyan tnint a' vadász. Egyik a' nagy tűz és szé-
lesség miatt szalasztp el a' vadat. Másik vállán fe-
lejtvén fegyverét, későn kapkod hozzá, '0 boszszúson
vakarja fejét. Harmadik lesben áll, vagy untalan fut-
kos, ,'s ellövi más elől áz őiset. Negyedik vadásfeta-
nátdokat osztogat; de maga vagy előre vagy hátra
lő '0 kifogásokat keres. A ' jó puskás pedig bevárja
a1 vadat, 's felvont fegyverével elejti azt.

' 4 . Sorsunkkal állapotunkkal épen úgy vagyunk
mint á' kalapunkal, mellyet más tett a' fejünkbe; mind
a' kettőben találtunk mindenkor igazítani vagy leg a-
lább újjal bicfcczenteni valót.

25. A' mai Századnak betegsége l á t s z a t n i
a k a r n i . Egyik fényt fiz, hogy gazdagnak tessen;
másik száraz terminológiát tanúi, hogy Tudósnak
tartasson; harmadik hivatalt '0 érdem-jegyeket va-
dász, hogy Haza' Oszlopának láttasson; a' ne-
gyedik pedig ezuneüen a' becsületet hordozza siá-

DigitizedbyGOOgTe " '



- 1 1 * - *

jában '* duellirozik, hogy becsületes embernek né-
zettessen.

26. Minden embernek három nemű természete
van. Egyik a'Születésé, másik a' Nevelésé, harma-
dik a1 Szokásé. Ezek szabadságunkat úgjr megszor
rítják, hogy az többnyire nem egyéb mint nemtudása
annak, hogy raellyik természetünk határozta-meg ez
vagy amaz cselekedetünket.

27. A' Régiek vénusbeli megtartóztáeaiknak
nem csekély oka és segéde volt az, hogy a ' ruhabeli
bqjaság a' maga ingereivel nem ostromlotta erköl-
cseiket. Testre tapadó köntös helyett, attól el-álló
sok redöjü ruházatok fedték-el az Aszszonyi kecse-
ket, a ' kíváncsi szem elöl.

28. A' ki plánjait úgy csinálta, hogy minden
posztokra emberséges embereket rakott, bizonyos le-
het benne, hogy megcsalatkozott.

3 ' . Csak az emberesmerő lehet igaz embersze-
rető ' s mások iránt kiméllő. Ő képzelt tökéllétessé-
geket nem fog tőle kívánni, 's gyengeségeiket el-
mérvén, mindenkor szemei előtt fogja tartani azt,
hogy a1 jó ember az, a' kinek számos gyéiigeségei 's
bukdosásai, nem a' szív ' s character romlottságából

- folynak.
30. A ' Házsasság gyakran valóságos hidegle-

lés : öszvekelés előtt fázás, benne forróság, utána
fejfájás.

31. Az udvari embernél fénylés a'boldogság surro-
gatoma. Ő nem irigyli, jámbor mezei ember, hogy te
boldog légy falusi csendességedben, csak hogy néha
méltóztassál az ő ragyogását is bámulni.

33. A' mesterembereknek egy negyede él rend-
szerint a' Század1 gyarlóságából, másik negyede az
emberek' bohóságaiból, harmadika ezeknek romlott-
ságaiból, 's csak egy negyede - az élet szüksé-
geiből

33. Nincs sssenvedhetetlenebb kevély, mint a '

ki meghunyfe.kodfet tzínlelget ( M t j H
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mint a' lesbe simult macska; tarts szüntelen vesze-
delmes szökésétől. Tűrhetetlen az olly Nagy is, a' ki
természete ellen, melly g6g' le ereszkedést mímel,
's csak feje nem szíve után emberbarát, Az illyen in-
kább feszít (geniroz) mint a1 goromba kevély: &lt-
csillog tanult mestersége 's a ' mit egy kezével ád, a'
másikkal duplán viszszarántja. Ez ámbár mindunta-
lan attyafiának fogad 's barátjának szóllftgat, nem
hagy soha magadat nála elfelejtened.

34. Nincs világi szerencsénknek nagyobb el-
lensége , mint a1 magunkba való bizodalmatlanság,
Ez erőnket magunk 's mások előtt rejtekben tartja.
Vazt cselekezi, hogy minden gyávát magunknál kü-
lönbnek, minden nagy munkát erőnk felett valónak
tekintsünk, 's ez a ' bizodalmatlanság vagy hülyékké
formál bennünket, vagy ügyetlenül szakasztja-el
velünk szerencsénket

. 35. Az egyfigyű kevAylyel úgy van az ember,
mint a ' pókkal; tudjuk hogy nem csip, mégis iszonyo-
dunk tőle.

36. A' melly Ifjú a1 házasságtól korán iszonyo-
dik, a ' nőtelen arany szabadságát dicséri, 's a' Szép
Nemet kissebbítgeti; elveszett az, vagy veszni indult!
Inkább fossd azt, ártatlan lyánka, mint a ' pestis mé-
telyében küszdőt!

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

38. A ' hajadon leány ollyan mint a1 görög din-
nye; a' mellyért midőn megfizettél, nem tudod miizű
és színű gyümölcsöt vettél

3 ' . Társaságban szüntelen maszkot hordoz az
ember. Ezt szellőztetni, vagy csak pillantatokra is
letenni, melly kedves szükséges gyakorta a ' magány I
a1 magunkra való szorulás!

, 40. Égő lámpa a' szerelem; de időjártával pis-
log 's el is alszik, ha a' féltés ollykor ollykor olajat
nem tölt reá.



- 117 -

41. Dicsérd az Aszszoy' kecsit, ' s a' térjfi nagy
i úgy boldogulsz ' s Jtedves leszel az emberek

között
42. A' fösvény.a1 pénz csörgést, a' lyánkaa '

csspodár szót, ritka hogy meg nem mosolyognák.
43. Legjobb eszköz az emberszeretetre az,

hogy másokra soha se szoruljunk, 's így ne legyen
módunk tapasztalni az 6 szerencsétlenségeket

44. A' Rang egy sok redőju csillogó palást,
mellynek ránczaiban sok gyengeségek fészkelnek;
de a ' csillogás fényt veszt, a' miatt ritkán láthatod
azokat.

45. A ' melly leánykát néked javaüván, csak
jónak mondják, bizonyos lehetsz benne, hogy nem
szép. Mert a' féijfiaknak azon gyengeségek, hogy ők
a' Szép Nemben a' szépséget első tulajdonságnak
nézik, annyira esméretes, hogy ezt a ' lyánka jóaka-
rói, halenne mit, első helyre tenni 's vitatni bizo-
nyosan el nem mulasztanak.

46. Boldogságunk egyik ellensége erőlködés
többnek lá t szatni mint a ' mik vagyunk, *s a ' ve-
lünk egyszőrüeket hátra hagyni.

47. Intereszsze haszonlesés az a ' ezément,
melly a ' Világ a ' társaságok' bálvány coloszszait tart-
ja. J5z hozza mozgásba az erőket; 's nélküle ezek
eltunyúlván, az ember állati korából nehezen kelhet-
ne-ki.

48. A ' hivatal mint egy Lámpa fényt vesz és
ád, a' szerint a ' mint ki űl rajta. A ' gyáva elmét nagy
hivatalon épen így képzelem, a ' szédelgős fejűt nagy
magosságon.

4 ' . A' ki néked megelőző udvariságával az
unalomig kedveskedik, 's minden kicsinségekre kiter-
jedő figyelemmel fogadja szíves látogatásod, vagy
hidegséget palástol, vagy hasonló tiszteletet vadász
és kíván.

60> 6gy tapasztaltam, hogy a ' ki sokat szeret
a ' gazdaság' folytatásáról beszélni '* fabM
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gazdasigi tanácsait és tapasztalásait, rendszerint
roszsz gazda 's legfeljebb haszontalan plán koholó!

51. A' ki házasságokat szeret szövögetni, '0
kötni, sokszor hasonló a1 madarász hivó* madará-
hoz. Cseveg víg kedvteléssel, cseveg az ártatlan,
a1 gondatlan, nem tudván, hogy kedves feleit ámítja
énekével 's csalja a ' rabságra, a' veszély-hozó lépre.

52. A ' szíveket vadászó Lyánkáról, ha azt csak
hiúság vezérli, ne ess kétségbe, hogy rósz feleség '0
házi Aszszony lészen. Csak hadd őtet magát kiforr-
ni, mind kettő a ' leg jobb leszsz. Mint a* hajós a'
szélvészek közzűl, úgy ő a' begyeskedés nyugha-
tatlanságaiból óhaitni fogja a' nyugodalmas kikötőt;
'0 kivált kecsefi hanyalásokkal több becset kap ellőtte
a1 Féijfi Nem, mellyet eddig azoknak hódolni látván,
fél sem vett Másként van a' férjfival a' dolog. Egy
ostromokhoz szokott Iljú ritkán leszsz hív '0 Nőjét be-
csfiiő Férj. Szabadabb gondolkodás módja, szabadabb
élet és viselet, ritkán engedik Stet a' merő hiúság-
nál maradni.

83. A1 kit gyermek korában gondolkodni nem
szoktattak, '0 lelke mintegy szik vagy csak rágott
eledelekén sóvárgott, rendszerint úgy jár, mint sok
bútoros 'Sidó, a' ki foghagymás piritódhoz szokván,
miliionair korában sem mer jóllakni.

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

55. Osztály az atyafi szeretetnek, kártya '0
más nyerekedő játékokba' characternek, bor a'tem-
peramentumnak próba kövei. A ' haragot nem teszem
hozzájok. A ' hirtelen, de kurta tűzi haragnak a '

jobb emberek; tartós, fojtott de alattomos, boszszú-
állást lihegő 's orozó harag a ' ezudaroké. A1 nemes
haragú oroszlán elől, útjából kitérvén, elvonom ma-
gamat; de a ' lest álló byaena orozva el-öl.

Digitized byGoogk



A* kit tarowas towwwJcra méttózfetuok
'ö boszszút koholunk ellene, akaratunk ellen is, vagy
beeséljük azt, vagy félünk tőle. . . .

67. Ritka véthet srivcsalatásból és jó ózdból
nagyobbat az emberség ellea, mint a1 kényeztető
Szüle. Gyermekeiben mint meg enmyi ölyvöt preszi-
get-ki kebléből a1 szelíd galambok közzé, 'a a? iasé-
get egész Nemzetségekre öntíjki. ; ,

$S. A ' ki sokat szeret disputáim, vüat4, ftem
tngei *ok»f öftíajú 's elhatározóla^ ejti wl&nópye[U:
ritkán ért a^ csak középszert tudományt is; V t#|>-
nyire előítéleteken úgy épít, mint ajiomákaft.

5 ' . x Ha embertársadban szivet és sag^d Jíezef,
aWöZ ay^mi, kös4 #Bai8eretetó é^ l^asziiát a' maga-
éAuoz; «^ *z egyetlen eszköz, mellyel hozzá féKhetsz.
£s ha azt akarodrhogy wá»ok vpg gyanánt vegyenek
'# búajMiák veled, íe is ne voonkodj néha eszĵ őzjiek
hasznáUatoi.

611. Rendszerint mintien Nemí5et^é^ben, Famí-
liában n' legs^géayabb^fc a' íe^kevélyebbek. ü g j ^ i
is az embereknek yiazfcetegrógek vw ft)nt^si|knak
látöBMai. Szekfiek pedig már csak származások ma-
radi fenn, mellyel szembetűnni remciiylhetneK, niia-
duntolan azt yM^tgi ĵálí tehit 's tartogatják eH be-
szédekben.

6 4 . A1 ^zere^neg1 örökké valósiga, aap adóé sie-
iése, a' Menywzszony könnyei juikor viszik, a1 ker
vély' olykori Uunyászkodásai, az uzsorás' becsület-
szava, a' ftevény vágyainak határai, a' pláa-kojholó
íeketelei^ m őofejes' igazság-szeretete jés *! vén le-
ánynak házasságtól is?Qj>yodása, anind egy rangban
vagywk a' fiaom fosztott pehellyei, melléét ^zellő,
lélek«iet-vétel, sőt pára is a' levegőbe fuv',lL .:

- *»..A' Gőgös, mi4on feukdpe, olíy féjtö gon-
dossággal lMMrdp̂ a WMga ellőtt nagyra-vá^yáaát és
gpgjét, tfiiftt aa üv^támp^t ^^oktpk lip^dozpii Ám

ő iwg* '« erkölcsisége
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reá, ha ezen palládiumán csorba nem esett; vagy azt
véli; hogy ezt épen megtartotta.

63. Tékozlónak kölcsönözni, fogadott gyerme-
ket nevelni, házasságot szerzeni, fiúnak házat épitni,
Szerzőnek munkája' hibáit, Szüléknek fiók1 gyenge-
ségeit felfedezgetni, háládaüanab munkák a' szere-
csen mosásnál.

64. A ' melly Tudós, tudományos hajszálhasoga-
tások mellett az élet szükségeit és a ' valóságot elmel-
lőzi, hasonló a' Túzokhoz, melly a' reá nem tartozó
kocsi kerékre, 's annak forgására elbámészkodván,
elfelejtkezik ön éltére felügyelni,'s e ' fortéllyal meg-
lövettethetik.

05. A ' ki házasodik, nyughatatlanságok között
keres és talál nyugodalmat: a' nőtelen nyugodalmas
nyughatatlanságot tart birtokában. ÉB ha ezen utóbbi
a1 házasságon kivfil keresi a' házas élet' örömeit, 's
boldog nyugodalmát; hosonló azon tolvajhoz, a' ki
tele bogara köpőböl csippentheti a1 mézet, nem gon-
dolván az elkerülhetetlen méhmarás daganataival.

66. A ' ki hivatalos fachjában gyengélkedvén,
más mellékes tökéletességek által kíván fényleni,
hasonló az olly kedvetlen idő-járáshoz, mellyben a1

tél langy meleg napokkal, a1 nyár pedig deres hide-
gekkel csigáz.

67. éhesnek az evők' csörömpölését, hidegnek
a ' más szerelmes panaszait, szegénynek a ' más pénze1

csörgését, szemérmesnek a ' szemtelen dicsekedéseit,
egészségesnek a ' beteg' nyögését, és kedves rendez-
vous -t várónak egy alkalmatlan fecsegéseit hallgat-
ni, kedvetlenebb dolgok a ' toll-fosztásnál.

68. A ' kinek örök baja és vesződsége van az
emberekkel, ha mindig triumphál is kiméllem azt, ha
csak annyit mondok róla, hogy szeretetlen, 's nincs
kiméllő béketurés ember társai eránt benne.

6 ' . Szép diadalma az a ' virtusnak, hogy a ' leg-
czudarabb is őtet színleli, 's valamint maga szereti
annak álorczáját hordozni; úgy vágy 's törekedik
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gyermekét benne nevelni és oktattatni. Af melly Or-
szágban valameliy vétekkel közönségesen dicseked-
nek, *s azt szükségesnek se tarják palástolni; mész-
sze ment már abban az erkölts romlottsága.

70. Egy indulat sem veszi úgy ki az embert he-
lyéből, és vetkeztcti-el természetéből, mint a' nagyra
vágyás. Ennek nyughatatlan erőködései az élet édes
köteleit vagy egészen elbontják, vagy az időből szo-
ritfák-ki azokat. A' nagyravágyás örök áldozatokat
kíván 's gyakran megesik, hogy midőn ezen indulat'
rabja, a' maga szíve1 boldogságát neki áldozza, Kör-
mőcxi aranyai hellyett hitvány Danteseket cserél.
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