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JLVÖSZÖNETTEL .tartozom az Urnák, hogy M i
első kötete' eleibe, olly helyesén rajzold mej-képe-
inet. Anniira vagyok találva, hogy az esmeretlen-
től is digito monstror: hi<j est 1

Isteni mívészség l ki nem csak magadat, hanem
magaddal másokat is be avatsz a* halhatatlanságba!
Kit te hatalmas szárnyadra veszel, túl emeled azt
a' sír és századok' éjén, az avulás' penészétől meg
óvod9

 X8 magát ki vívni, segíted az érdemet a'
feledés5 homályából. AYki kegyed alá juthat, be
van annak neve az Örökké-valóság gyűrűjébe vésve,
ha kűlümben közép lánczszem volt is az ember —-
és majom közötti

A ki az Arcz-rajzolást fel találta, épen azt a'
jót tévé az emberiséggel, a* meUyet boldog emlé-
kezetű Cadrau* és Evander teltek, a' magok huszon-
négy betűikkel. Ezek által ugyan tudhatjuk a' Hév
Öníél azt, a' mit a' Jeges alatt írtak, de hogy az
írónak millyen szeme van? hogy áll a' szája? sas
e' vagy pisze az Orra? meg van e' arezában a' Genie-
yonás, koponyáján a' nagy elrnp csucsorodása ? és
így tulajdonképen ki légyen az író, nem tudhatjuk
tíz lépésnyire is író-asztalától; holott tapasztaljuk
a' világban, hogjy gyakrabban jön tekintetbe ezen
fontos kérdés: ki-írt? mirit ezen csekély? mit írt?

Nagy Sándornak , A chili esnek , Hectornak«
Ágaraemnonnak, Homérnak , Virgilnek, Horácznak
hileUseu semmit sem tudunk a9 phyaiognomíáitból.



Ennek én azt a9 szerény gondolatomat képzelem
' okának: hogy a' festők alkalmasint inversápro-

portióban vágynak a? érdemmel. Az említett nagy
emberek* koraikban sok Volt az érdem 's kevés a7

Festő. Ma már hála az egeknek jut ecset, toll,
minden érdemecskének, sőt — nem érdemecskének
is! Az áldott arcz-rajzf mívészsége a' fúlasztásiff el
árasztotta jó-télivel mívelt világunkat; 's méllati
reménylhetjük; hogy*, valamint szokásban van házi
orvost fizetni, úgy hasznos, szokásba fog jönni házi
festőt is tartani, ki minden élő kort, ki minden
ivadékot, hitelesen ált' adjon a' jövőnek. így talán
még aat is várhatjuk, hogy a* Geneaiogica Deductiók
innettora nem cwk száraz nevekből, hanem díszes
Képgalériákból fognak állani.

Elég az ahhoz, engem' mej-képemmel meg
örökített az Ú r ! mellyből az a' haszon és negéd
árad reám, hogy Könyvemet és Nevemet senki vak-
merőn nem bUangfolhatja % mert — Ur&csi büszke- •
seggel, a' tőkor előtt legyen mondva i — hozzám
ugyan a' két Hazában nehezen hasonlít valaki.

Aat az egy hibát találom még is mej-képem-
ben, hogy a' tollat nem a'* Moecenásöm\ hanem
az én saániba kellett volna tenni, annak jeléül*
hogy Hazánkban, ha csak magát a' tollat nem rágja
a* jámbor í ró . au ugyan «gyébb rágni valót nem
igen ád a* »zájába! —

De már tnost szólljon az Úr: mit fessünk a9

második Darab eleibe? Réz-mettzés nélkül nem
hagyhatom5 mert tudjuk a' mái világban, hofy
gyakran a' csinos Réz-mettzések adják el a' Köny-
vet; 5s ha a* Réz-mettző magáért ki tett, sántikál-
hatWy kevéssé az író. Innen ia>aslanám az írók
és Mi vészek közt való sgorossabb barátságot, mint
fájdalom! eddig volt; mert ím itt is egy eset, a*
hol gyakran egymást segítik ki a* sárból.

Há Pogta volnék:— az az: ha csak egy So-
nettecskét faraghattara volna is valamellyik "folyó
írásba be, azonnal kőszórás Lantot festetnék, vagy
valamellyik Múzsát a* felhőből felibem hajolva*



De ttyelvetrf a' nVi*7,tV prózához szokott, Qs-Apám
Aezúp csuk V bajusza alá mesézvén, nem érdéinél*
hete kiáltó babért.' Osztón mái Festőink *VMúzsa-
ka}, rendszerétit in puris naturalibus fbstegetik, én.
pedig csak az igazságot szeretném így látni, 9s
Festőinknek is ázt tartácslora, hogy inkább a'
Múzsák' kedveltjeiket festegessék köiilösetlen, úgy
mint á' kik azokúhlt kegyéből illendőéit ritkán ru-
házkodhatnak f * ' . .. /

Hk Phrlosophus vüfeék1 — úz azt csak egy
Dissertátiócskát'is rag^athattűöi tolna öszve * de
Atomis adimcis Leibrjíceis, ^gy Ytígy tán^zolt foa-
tt>ló homlokot festetaék kouioíy ái>ô om felibe r
Tagy pedig egy oldalról, bor peoierijfe oum öpper-
iinenliis állana, másik óldalonü ftlöi égő' pipámat
tartanám kezemben, 's megVető prNaniatot Tetnék
a' körülöttem mozgó világra ezeh: ftioítóval: Si bene
mihi est, növi coutemnere mwmlurtií •
; Hu Hiitonóűs vóbiék — az att meg tudtam

Tolna harmincz íves Disífuisftia Hiítorieáinbaa hi-
telesen (tudom sokan parolámra inkább elhitték >
tnint a' hárkniocz ívet végig-olvaslák vóltta) mutatni
azt, hogyArpácfApánk hegyesórmesizmát, sarut,
bocs kort, papucsot viselt éy vagy gömbölyűt ? Vázon
Dintiye, melly tői Albert Király Nesímélyen tn^g halt,
vérbéiü, barát magú Volt e' ? vagy sárga cserhaiú le-
hetett? — úgy magamat csupa Köia|jrv^Székrenjyélt
közzé festetném, egy asztal megé, hol fel nyitott
Fólián tok kerítnének, mint—pastétom d* be-esináltot.

De mint Mese-Író mit festessek? !valamelyik
állatomat ? — Az első kötetben meg tiszteltem Lúd-
Moecenásomat; illő is: ut pagina jungat amicos!
de több állattal semmi szoros kötelem nincs. Fel
veszem őket míg használom , 's ha Mesémet bé
fejezem, le teszem oda a' hol találtam — csak
illyen, k moderné gout barátság vaa köztem 'a
jó állatjaim között.

Fel venném a' majmot; de már az E r e d e t i
epithetont oda tétettem Meséim éléibe, '6 maga-
mat nem pofozhatom* Az Oroszláá — Literátori
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VI

IJjonc&hoz illő hetykefcée lenne. Az Elefánt nagy
aLuit kis kö.nyvn.ek. Az Ökör—festéseiben az ecse-
tek már ki fíradtak! A' kissebb rangú állatokat
pedig fel venni átallanáni*

Jó Barátim > boromtól hevülve azt tanácsiák,
hogy1 a' Hír V Dicsőség Templomába való uta-
mat f 's fel-julásqmat belé, in forma Apotheósion,
festessem le , 's gondolhatja az UrV hogy egy bi-
zonyos csiklány , mellvet niúság 's ön-szerelet szül-,
n^k a' fejben és szívben , fel ka pattá velem ezt az
ideát.: Hetekig költöttem rajta, mint madár a*
tojásán, hogy mi módon vihetnem ki? Leg kön-.
j\yebb lett volna Horácz és Ovidként meg írni di-
csőülqsemet, az Exegi monumentumot; de, négy
azero közt essék mondva, nem bíztam magamhoz.
Más gondolatokra vetemedtem tehát, mellyek köz-
zűl az el̂ ő e' vala: le rajzoltatom író-asztalomat,

Templom' csúcsára. D$ meg gondolván,. hogy ter-
he m Griff madárnak is sullyoska lenne, 's a' Moe-
cenásokat — kik most se ;so)?:ak — terhelni sem
tanácsos, sem illő; de külömbeh is, jámbor Lúd
Moecenásom, V mennyire ^zereli más reptet meg
cágogni, úgy maga nehéz repüléí>ü szegény ! —
bi% én ezen gondolattal, mint idétlennel, mindjárt
születése után fel hagytam.

A' másik ideám e rajzolat volt: Reá könyöklök
Őseim* és Moecenásom* érdemeikre, magam jobb
kezemben tollammal játszadozva— fogvájó is lehet
helyette —̂  a' Mongolfiér' levegői hajóján ülök;

- erszényem9 sorsosi aér indámmá bilist készítnek fú-
vóikhaValám; peWny, tele pofával fújja a' sipító
tárogatón vagy harsogó trombitán az úti Marsot,
'a míg nézőim csudálják a' merész utazót, vagy
magam is jó formán" eszmélném, fel lebbenek Bal-
lonomon egész a' Templom9 ajtajáig. £z könnyű út
lett volna, mert az illy utazó necsudavit necaLsit,
még is szépen halad, \ öuelégedten mosolyogja
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a v hatul i z z a d ó t , — de h a r m i n c * két a k a d á l y á l l
ellent , tudniillik — nincs mire könyökölni, 's nin-
csenek is fúvóim!

Voltak más szép találásaim is, — de. mindenütt
akadtam bekkenöfe.

Meg kpile hát szívera-szeretté Ideámtól válni.
Nem! ezt kiáltani magamat vigasztalva, a' szegény
író, kivált a' Magyar* 's a' Magyarnak is némelly
neme, ollyan mint a' Rák; éltében mocskosft-á
csak holtra főtte után kapja meg tóép piros színét!
post morféin, sortem-J •• ';

Kedves Festő Úri Az egyenes szív legtovább
ér a' világban — ha néha számkivetett úgye-fo-
gyottsággal bújdoklik is. Ne nyissunk nagyobb
szájat, mint a' falat kívánja. Tegyük bal hónai-
lyunk alá kezünket, 's valljuk meg Közönségünk-
nek: Réz-mettzésünkben is: hogy a1 Mese-Író, »it
misera figura J

Fessen le az Ur engem' Magyar világom9 kős-
zenére , körűi-vétetve azoktól, kiknek én egy riagy ,
tükröt mutatgatok: ők pedig részszerént kuezogva
háttal fordulnak tükröm feléi V egymásra mutat-
gátnak« vagy suttogva harmadikra, 'rész szerént
ppdig nyál farkat tűznek hátam megett mentémre; -
míg egy negédesebb Csörgő-sípkát akar a* fejem*
babjára nyomai. Van ollyan is közttök, a' ki sze-
gény bibírcsos orromat fricskával fenyegeti.

Vagy ha az Urnák könnyebben esikt fessen-le:
kínosan mint görnvedezek élesztni *s meg rakni egy
tűz-helyet, de alig hozhatom csak gyenge pislo-
gásra is, mert egyik '—• öntözővel áll tiizera felett í
Nevetik a' nézők sikeretlen szorgalmamat, 9s egyik
tisztes ezafonira csengetyüt akaszt, a > másik ismét
az átkozott Csörgő-sipkával kínál.

Vagy még utoljára: Fessen a2 Ur engem' iszo- ,
nyú nagy köszörű kövem mellé, melyet én jámbor,
komoly szorgalommal forgatok, hogy szinte sza-
kad rólam izzadságom* Vakmerő czelom 9a fára-
dozásom a' lenne, hogy szíveket köszörüljek; de
egygyik a' Közönségemből görcsös izmos botját
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~~ Vtlf ~~

tartja gúnyul kövemre, másik csizmája talpát,
hátul egy harmadik OUY erossen nyomkodja leje-
met előre, hogy szegény kikiáltott orrom csak nem
a' követ éri, 's, veszély bea fqrog, hogy piszére köszö-
rűlődik: négyedig a' Csörgő-sipkát, mint engem-
illető' koronáty tartja lejem'felibe: 's egy ötödik
parókás pohos., stomaohalUer kaczagja a' tréfás je-
lenést. JCörultem heverjek $ Mese-írás' példázó-
jégyei égyJtefe, effy flpstn, és egy Ráspoly.

JMost lelptte feks»?aek,az (Jrnak gondolatjaim,
?s ügye-fogyott sorsom'titkai; a'többi az Ur'dolga.
Festhetne 'az Ur a' gúnyolok mellé, jó ajtarókat
és barátokat is , kik jayallva nyújtnak jobbot av

fáradozónak, de azok nátúl állanak 's nem férnek
amazoktól a'Réz^ldpra, ,

Ajánlom magamat eoaetje'. becses Űri kedyezé-
seihe* Kívánom , hogy. ha csak annyit is hajtson
he évenként az Urnák Hazánkban, mint — a kő-
míves meszelő ecsetje szokott!
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A j á n 1 ó L e v e l e m ,

, , V Rönyv-kötőkhöz!

nek, kik repdszerent egy forma szegény húron
pendűlnek jő Magyar Hazánkbau vele. Minősének
.szárnyaik ,. mellyek alá reijrálhasson az üldözött
író, nincs ébresztő olajok a* pislogó mécsre, 9s
nálpk ia a' WÜy nap keresi, $z is etnészti-él,

De jó Uwm! én n^ost az egyszer feltettem ;
ttagan^a, fapgy Könyvem egész foíyásilban, *
egyenes nyíjt szívig leéndek Olvasóim eránt, ha
Személyem és Könyvem olly módi-hagyottakká
válnáaok ia naiatta,^ mint -7 hószszú czogtom.

A9 ravasz Ciceir<V ezt veri egy helyen a* Gáius
Caesá? fjéhez: P ! J J

„Bt certe in arrais, militum virtus, looorüm
opportunitas r auxilia Socioram, Classes, Cómme-
atus, múltúra juvant: maximum verő partém % qua-
öi suo jure fortuna sibi vindicat, et quidquid est
prospere gestüm, id pené omne ducit '*

A' mi itt a' hadi-vezérről igaz^ igaz az a'
penna-vezérről is. Sok osztozott az író' munkájá-

, sok osztozik dicsőségében is. De hányadik
* «zerény Író, a' ki a'segéd-társak' jó akaratos

Jjan
az a
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fáradozásaikat az olvasó Világnak be merné val-
lani? azt véli rendszerént, hogy olvasója, mint
szoros Calculista, azonnal ki vonja ezeknek ér-
demeiket az övéből, '& némellyik, tán nem ok'
nélkül is, tart tőle, hogy a' maradék'— nulla le-
hetne í /

Én szerencsét próbálok nyílt-szívűségemniel,
azon reményemben, hogy a' részre nem hajló
Olvasó, ha nálam is nulla találna fennmaradni,
mellé teéndi ennek az egyenes szívet; 's az illy
reraanentíácskát, nem mindeu mai érdemmel cse-
rélem fel. {

Be vallottam: mennyit köszönök Liid-Moece-
násomnak, be vallom, mennyivel tartozom másik '
nevezetes Segéd-társamnak is, a'—Könyvkötőnek.

ságába
Úgy van,-'fényében, dicsőségében; halhatatlan-
ban az írónak, osztozó társ a' Könyvkötő.

S
éldányt i Az ö Köntöse nélkül ideje
dija az idő' vésze a' Századokra kési ült munkát

is! de kivált nála nélkül el halna a' leg szebb
kedv-telés a világon (mellyet mindjárt a' lepke
szárny-Collectió után teszek ) tudni illik azon szép
ízíésá aracskák kedv-telések, inellynél fogva há*i-
bútorál, szép kötésű Könyveket vásárolnak öszve ,
hogy azok kéztől, portól, sőt olvasó szemtől is
meg kímélve, arany csillogással kandikáÍjának ki
a' szekrény' üvegéh! Kála nélkül, el enyésznék ez

• a9 szép videri, nec tamcn esseí 's a9 mi nekünk
íróknak nem csekély sajon lenne, még több Ma-
gyar Könyv maradna maculátának a' Nyomtató*
Páhójában, mint eddig is I

Osztán: hányszor nem esik meg, hogj* csak
a' Réz-mettző — és Könyv-kötő fordítják meg n\
szegény Olvasónak veszett fejszéje' nyelét? Minek-
utánna leg érdemesebb Chcinicnszaiuk, Technolo-
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guszaink, JVfivészeink, Fabrikásáink • Pécs ét-szedő—
- iak ,. híjába fáradoztak annak fel találásában * hogy

AZ egyszer be nyomtatott papírt mint lehetne is-'
tnét tisztává4 tenni; azon esetben, ha gyáva munka
nyomtatódott reá 's mi azt jó helyeit megvásárol-
tuk, csak az említett két Uri emberek téiítnek
valamit viszsza veszendő pénzűnkből , *s ekkor leg
okosabb tettunk ez: (megsúgom, bár előre lar-
tok a1 számos KönYV-gvilkuiástól) hogy a' Köny-
vet többféle ne vet len használásra, sans fagon ki
vágjuk, a' kötésbe pedig tiszta, papírt varrunk,.
's konyha — házi — gazdasági— 's a' t. Jegyző-
Könyvnek használjuk* így ha még réz-lapx>tt is
kaptunk a' Könyvel, mi kárunk sincs; falra vele!
Ezért látjuk már ma a' leg hitványabb munkákat
arany, raaroquin és Satioé kötésekben, a' híres
John ésStőber réz-metszéseivel díszesítve. A'* gyáva
lelked majd mindenütt szép köntös palástolja*

De tán arra a' gondolatra jöhetnének jámbor .
Olvasóim, hogy magam is azért meŰzettem Reziet
Könyvem' eleibe, azért adok szép szót Könyv-
kötő Uraimnak, hogy Konyvfem? lelki hijányát cl
üssem*-^.Nem Uraim, AsszonyaimI ennyire nem
terjed-ki nyílt-^szívűségem. Én szint oily érdemet
tulajdonítok magamnak, mint akármelly éves, ho- -
napos, és hetes író ; hízelkedem' magamnak, minő-
rum gentmm Tisztviselői hiúsággal, hogy nevem
én ,is ki viVtam a' homályból, és sziniúgy just
tartpk a'halhatatlansághoz, mintakirniellyjkvers-
gyártócska; fs% épen ezen Sustenlatio Juris nógat
a' jó lelkű Könyv-kötőkhöz folyamodni, —* Bővebb>
ben ki tárom a'<dolgot:

Mint elsőbb kötetemben is említem, annyira
óhajtottam eleitől fogva a' halhatatlan nevet, hogy
a' Világért nem lettem volna szakács, hajfodró,
fazekas, ezukor-rníves, szila és strimflikötő, szap-
panos, parókás, húsáros, pék, *s a' U hogy
csak a' napnak, vagy el-eméfiztcsnek dolgoztam
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volna! A* merre utaztam, bolyongtam, ablakok'
üvegeire és fák héjaira fel niettzegettem nevemet,
hogy tudja a' Világ letemet. Ilty hír-lihegésben mi
természetesebb, mint ezen nagy czél elérésére,
az írói' pályát választni eszközül? mert egy az
hogy már gyermek' koromban csudáltam hogjr
Horácz, Virgil, 9a az én Mesterem is a' Phrigiai
Bölcs, kik éz előtt sok száz esztendőkkel éltek,
még ma is élnek; más pedig az, hogy legkönnyebb
dolognak ' találtam , télben fűtött, nyárban híves
szobában vívni ki a' halhatatlanságot* meilyért
más izzad és fázik; — Hogy lettem épen Mese-Íróvá,
első Kötetemben ab ovo ad mala elő adtam 's
mmekutánna- tehát már két Kötetet írtam Meséim-
J>Ől öszve, úgy vélem, senki nékem a7 halhatatlan-
ságot difficullálm nem fogja5 ezt ki is kérem!

Jaj ! de aV mái időben úgy tapasztalom, az
írók és mi vészek halhatatlansága, és munkáik örök-
ké-valósága csak relatíva idea: mint gazdagság, szép-

é á 9 ' B á ö ö k k é l ó á ill

Apolló és Laocoo üstökéiről, s fentebb tisztel
Bomér, Virgil, Horácz 's Aeaóp* betűiről, mint a

' melly mái papir falacskáiuk, Kerti Szobraink, Ao-
raánkáiak, Sonettecskéiak, '9 Ódácskáink felett,
repkedő Sasként lebeg, 's mint egy félvén a' ros-
kadástól, rajok szállni nem mer! Úgy van 1 a9 mái
írói élet igen egy mértékű 9s változású az állat-
élettel. Ritkáé tart tizedekig (Század számra ma
már nem is beszéllüuk) némellyiké évekig, sokaké
évig, 's a' lég többekét egy'nap szüli és temeti*

Quem dies vidit veniens superbum 9
Hunc dies vidit fugiens jacentem l

Mi tehát menthetőbb, mint az, hogy én is
féltvén munkám az efféle halhatatlanságoktól, az
Egyptiek példájok után, Meséimet mintegy be mú-
miáztatni kivánjam, *s ezen baráti fáradozásra —
Könyvkötő társaimat kívánjam meg kérni?
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Csalhatatlan igazság az, hogy a9 Századoknak
irt munka is el kopnék 's kinövődnek, ha csak
Brochure-be kötve járná a' tódos-Világot: 'a mennél
jobb, olvasottabb a' munka, annál elébb. Tapasz*
táljuk, melly rongyosau tér a* Román (az erkől*'
csőt és vallást oktató Könyvek illy hirtelen kopá-
soktól még is mentek l) tulajdonosához viszsza*
Ki kétlené hát, hogy a* Könyv-kotő mintegy be
múmiázza a' Könyvet a* halhatatlanságra, vagy is
azt leg alább egy pár évvel meg tóid ja*

Látóra, mint mosolyognak olvasóim a*bajusz,
olvasónéim a9 szép orrocska alá: hát az Ur miért
boríttatta csak színes papírba a' maga halhatlanság-
ra szánt Meséit és Aphorizmáit? ezt gördítek
élőmbe* ,

Engedelmet kerék jó Uraira, szép Aszszonyaim!
érre , úgy vélem , egy okos plán vezérlett. Egyenes-*-
ségem ism^t meg nera engedi hogy el titkoljam • 99
ki is fúrná az oldalamat. ?— Kemény erős kötést
három foltos okokból nem mertem adatni Köny-
vemnek*

Elosiör: mert Könyvem drágább lett volna,
pedig az ólcstí Magyar Könyvre is kínosan gyűl az
ElóVfizetés.

Másodszori Ellenkezett volna szegénységemmel
(baráti fülek 's riérna falak közt nem ílly akaratos
szokott ez nálunk íróknál lenni) a' czifra'bŐr, bár-
sony, tokos *s csillogó arany Kötésekkel mint-
egy előre meg szabni becsét munkámnak*

Harmadszor: Leg nyomóbb volt előttem az
attól való rettegés, hogy ne talán a' czifra kemény
kötéstől ingereltetvén sokan * elébbeni gyászos ta-'
sácsom után, kést. tőt, cstérnát fognak, 98 kony-
ha — házi — gazdasági — 'a a* t. Jegyző könyvé
metamorphizálják jámbor Meséimet, melly gyil-
kolástól mostani köntösében épen nem féltem,
mert — paupertas ubique tuta i.
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De ezen negligé Könyvemnek csak próba-év-
jére szabatott. Zsákban macskát nem drótok* Ha
úgy találdndja a' kedvező Olvasó, hogy jobb ru-
hát ié meg érdemlene, majd szabat tiéki mást; azon
esetre pedig, ha Könyvem és Olvasóm kőltsönösen
leiekre nem találnának egymásban, hadd veszszen
szegény, első pongyolájában! nékem minden esetre

• elégedes 's öröm-dfadal lészen, egy pár év múlva,
itt-ott egy két darabot Meséimből erö* kötésbe
rni'imiázva meg ptllantni. Mert már ez koszorú,
babér « borostyán, et similia lesz túdos homlokom-
ra, ha nagyobbára ki kopnak is ruháikból 's a*
tudós Világhói gyermekeim! hiszen egy példány

. „ magában elégséges nevem' fenntartására, kivált ha ez
olly szerencsés lehet, hogy valaha egy Magyar-
Athénást írónak kezébe akadhat.

. Ezen Második Köttetés esetére, kérem marén
meg Könyvkötő Uraimékat hogy magokért tegye-
nek ki. Ne vegyenek példát azon Szabókról, kik
a? Szerzőnek szabnak tartatján ruhát, szabjanak
Könyvemnek ollyat, melly unokákról unokákra
szálhasson,' ?s trucczoljon molynak, időnek. E' vég-
re jók lesznek a* bőr-kötések ; de leg-inkább javas-
lanám V kérném a#- Kutya-bört. mert ez nagy tekin-
tetet ád tudós és tudatlan Világ előtt, Vmint a*
bor és dohány mennél régibb annál becsesebb.
Meséimet pedig, mint nem érzőket, nem féltem
azon- hiú kevélységtől (mellytői az érzők között

,t sokan nem üresek) hogy kutya-bőnbe el bízza
naagát. —

Millyen színű legyen Könyvem első Borítékja ?
raillyen af második kötése? millyen formájúleg)rcn
az, '& mennyi értékű arany vagy ezüst csillogjoa
rajta? meg nem határozom.— Ha egykor philo-
sophns Könyv-Kötőink lesznek, mellyhez a' mái
bölcseik ed ő időben, nem csekély jemény lehet,
meg érjük azt is, hogy miqden rendű , rangú, osz-
tályú, és értékű Könyvnek meg határozóit kön-
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töse leénd, melly is a' szegény vevőre nézve, ki
most gyakran a* Dnnába csapja pénzét, nem csekély
jó-tét fogna lenni* Ekkor bizonyosan el env£»~
szik azpn gyakori sületlenség is , hogy a tisztes
Könyv szeles hárlequinádban , a' szeles Lite rá tori
Bajazzo pedig talpig tisztes köntösben kerüli a9

Túdos világot. Addig pedig míg e' lenne —

Könyvemet kedvező kezeikbe ajánlván, va-
gyok

A* SZERZŐ.
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A9 kis eb morog, mérgesen cseveg f fogat vicsorít,
kapkod, harapdál. de vért nem ereszt, pajzán
kedv szökdécsel vele és ereiben — mit csinál?
haragszik? irigykedik? dühös? — Nem! —'
játszik.
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A' VÁROS BÍRÁJA ÉS UDVARNOKJA.

UTÓPIJÍBAN, egy kis Város Bírája, a* közjóba fií-
radt fejét figyelraezve hajtván kezére, az Ülés alatt
el szunnyadt. Harsogó bortyogása vívni látszott a9

Referens' szavával, 's ez már béfejezé előadását,
még sem tágúlának a1 nagy Alvó' szempilláíról V
pajzán Morpheus mákjai. Csend és tréfás inneplés
lepé-meg az egész Tanácsot. A' vénebbje fejet csó-
váit, az ifjabb ja suttogva kuezogott, míg némely
jobbak lábaikkal csuszogtak, tobákkal boszszonták
orraikat prüszszentésekre, mellyékkel a'Bírót ap el-
döntést váró pernek viszszaadhatnák. Mind híjában!
Borzasztva harsogott az álom9 trombitája tovább is
a9 Thémis9 Szálájában, Végre meg emberié magát
a' Város9 Udvarnokja, egy talpig emberséges fi, 'a
váll-illetye kímélve hozván Bírónkat a9 munkás
életre viszsza, az ítélet meg állapítására kére. —
Mit véltek? tán zavarba jőve, pirula, kapkoda,
engédelmet kére? Mind koránt sem í okos ember-
nek mesteí a9 neve! — A' tárgy olly fontos% így
szólla torók-köszörülve rátartással av fel-ébredő,
hogy az ítéletet voksra ereszteni elkerülhetetlennek
látom. — Voksolt a' Tanács 9s a9 Bíró ekképen *'
kérdéses tárgyat szerencsésen ellesé. E1 csinos for-
tély vala ;,/cte ím itt jön a* dísztelenebb. A7 Polgár-
mester, Úlés után fülébe gúgá néki, az Udvarnok

2
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mint tévé, felkeltésével a' Bíró tisztes személyét,
nevetségessé a' Tanács előtt. Épen mint engem,
Spectabilis amice, így szólla, ugyan csak Udvarnok
Uram, a' minap az útzán szóllított meg, hogy ki
van fordulva zsebem. Millyen mérések ezek! Usz-
ve súgott a* két Város-Atya 's az Udvarnok ki fit-
tyene tisztéből] ,

Fogjunk kezet jó Udvarnok! a' Mese-Írót is
êlég gáncs éri, hogy itt szunnyadókat- kőitöget,
amott biztosan kér némellyeket, hogy ki fordí-
tott zsebjeiket dugják-be. \

A' TYÚKOK ÉS HÁZI-ASZSZONY.

Kapartok édes tyúkjaim? szóll a' házi-asz-
azony, meg álljatok, mindjárt segítek én rajlatok,
sokáig lennétek ti készen! és seperni kezd élőt tok.
— Hagyd-el aszszonyunk, hagyd el! kiált a' ka-
kas, nem azért kaparjuk mi a' szemetet, hogy
udvarodat szeretnénk tőle tisztává tenni, hanem
magot skót keresünk közte.

O mint vív, harczpl,tüzel némelly Ügyészkeí
mint szentelt vitéz az igazságérti m e r t — magots-
ka Van közte*

A* KÉT ÍGAS-LÓ,

Két ló régólta vont már egy Kalmár hámja-
egymás mellett. Serény vóít az egygyik és
, lomha a' másik és lassú. Most szakadtán és

Izzadtán az első , korbacs«vdgásokkal a' másik, tér-
tek be, nem könnyű terheikkel a' Fogadóba. — Át-
kozott legyen, a' ki először gondolta, hogy ló há-
mot vonjon! Ipáit a' serényebb, kín melletted az
életem te lomha! t? nem vonsz sőt vonatod ̂ nia*
gad , fs az egész teher szűgyömön fekvén, megicelt
szakadnom 1 — Tán kissebb panaszom ellened?
felel a9 lustább; te, alig indít*nieg bennünket ,af

ban
tüzes
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gazda, sietsz, tüzeskedel, mintha az nap9 tovább
érned neked kamatoznék, 's hogy veled nem érek
szüntelen pattog rajtam a' szíj-ostor, hogy bőröm
most is hasonló a' túrós, a* darázsmarta lóéhoz.
Helyesen mondod: átkozott legyen, a* ki először
gondolta, hogy ló háinot vonjon! —»•

Csendesedjetek! szóll a' fogadós' lova a? pa-
naszolkodókhoz, nem a9 hám okozza szerencsétlen-
ségteket, hanem hogy nem egymás mellé valók
vagy tok. Most már segítsetek a' dolgon a' mint le-
het : te tüzesebb i hagyj egy keveset alább serény-
ségedből; te lomha! törekedj gyorsabban lépdelni
előre, 's nem lesz bajotok egymással* — 'S ím
igen jól üte-ki a' tanács.

Házasok! ha szenyvedtek a' Hymen* igájában,
míg. a' házasságot átkoznátok, nyúljatok a; maga-
tok' kebelébe.

A' BARÁTSÁG' FOGADÁSA.

Egy Kacsa és egy Tyák, holtig barátságot es-
küdtek a' szűk ^udvaron egymásnak. Csak hamar
magot szór a' szolgáló az apró marhának, ?s a* két
ój barát ne mérgesen caivódik a9 szórt szemeken
egymással. — Asaszonyaim ! kiált mosolygva a'ka-
kas , másszór a9 barátságot csak a' mag-szórásig
kell esküdni.

Akkor válaszd a* barátot, midőn hasznod a*
övével öszve-ütközik 's ő meg állja a' mezőt. v

AZ ÉN SPECULÁTIÓM.

Egy fontoskodó Uracska kép-t»eresztésekkel
kérdé tőlem: miért tudék meséket, 's épen bohós
meséket írni? Ezt felelém néki:

Uram! én gázda-ember vagyok; búzácskám
borocskám szépen terem:. de hogy sem adhatom
cl, 's köz panasz ^azda-társaimnál ú»* hogy nincs

2 *
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áros, a* föld* termésére. Sokáig csuddltam a* dol-

..' régi maradt,
nak, 's úgy találtam,, hogy ennek a* csekély Con-
sumtio , ennek ismét a* rosaz' és lassú Concoctió,
végtére ennek az átkozott Fontoskodás az oka,
jwellynél fogva egy Bíztoska is szégyenei már ma
közönségesen nevetni, nem mondom a9 rázódásíg
kaczagni. Minthogy pedig a* nevetés —• ide értem
a' bajusz vagy puszta orr alá való mosolygást,
kuczogást,kaczagást, hahotát?de semmiképen nem
azon kaczajókat mellyekkel a' nagy Urak s illetlen,
elmésségeiket kénteleníttetünk meg * tisztelni, sem
a ' gyáva gúny-mosolygásokat — Orvosink' ok-
tatások után, dél előtt jó Succus gastricust, dél
után jó Chylust, 's ezek «ggyüvé fogva jó gyom-
rot , )ó Goncocüót és így nagy Consumtiót okoz-
nak: tehát magam hasznáért és a* köz Jónak elő-
mozdításáért — arra adtam magamat, hogy nevet-
tető meséket írjak, hogy így szánható fontos
Uracskáink is, két szem és négy fal közt, ki ka-
czaghassák gyomrok javára magokat.

Az én Uracskám igen mes; elégedett Speeulá-
tiómmal^ mert a' mint későbben meg értem, ő
is azon számos ezerek közzül való volt, kiknek
hivataliéit tisztek, és világi nemes el határoztatá-
sok. — a' Cbncoquálás vala.

A' VÍZI É8 ERDEI MADARAK.

Ti, igazán t i , vízi tollasok élitek az arany
Kort! így a' Sas a* Gémnek és Hattyúnak , köztűnk
erdei madarak közt irigység, viszály *s qrök harez
dúlnál:, /níg ti békés nyugalommal tanyáztok egy-
más szomszédságában. Ó ha fajotok lehetnék 1 —
Oka ennek az, mond a' Gém, hogy ti erdeiek
egymásból éltek, mi pedig víziek af köz tóból,
's minthogy fáradsággal kényszerítjük-ki belőlle
élelmünket, nem érünk vÍ33záüodásra.
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Falu és mező' boldog lakosi! ím tekintsetek 9
ha kebleleknek is sajátja az a* mi sorsotoké, «' tű-
körbe 9 mellyet mutatok.

, A* RIGÓ ÉS CSÓKA/

Be munkás madár az a9 harkály t igy szólla a*
Csóka a* Rjgónak, egész nap hallom kopogását:
kétség kívül valami jeles odún dolgozik, a' millyeu
még erdőnkben nincsen. — Azt hiszed? mosolyog
a' Rigó, hitvány férgeket keres a9 fa-kérgen, mel-
lyekkel az éh-koppot el-űzhesse.

Fenyvesi í r , olvas, tnécscz, tán majd mester-
darabbal lepi meg a'Hazát? koránt sémi konyhára
munkalódüc !

A* GALAMBOK;.

Meg untak a' Galambok ócska zsindelyezetjek
alatt lakni.— Melly alkalmatlan szenny-fészek ez!
mondának, a9 mindenfelé világító fedelezet fész-
künkre hagyja cseppengni az essőt, húllongni a9

havat; 's e szűk és alacsony lak-hely sem ki látást
nem enged, sem , fényleni nem hagyja a' verőn
színes tollainkat. Epén végezték a' Helyse?' tornya'
zsindelyét* jerünk alá lakozni! — Alt kőltüzé-
nek. — Dicső hely! melly kies a9 kilátás! melly
tiszta minden! 's melly kény bámultatni a9 magas
tetőn! így örvendezének egy szájjal. De ah! a*
torony órája minden fertályt lármásán üte, több
ízben vonatának-meg naponként harangjai, a' vé-
szekben borzasztólag üvöltött körülte a' szél, 's
egy nyári ború9 villámja iszonyú harsogással has-
gatta meg a' magas torpyot. — Térjünk \iszsza
agg-hajlékunkba! mondának a'remegőlc, haszennjr
lepi is az alacsony lakást, de nyugtalan &m a*
magas!
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A' TEHÉN ÉS BÓKA.

A' Tehén mély bánattal kereste fel a'Rékát.—
Segíts tanácsoddal így könyörge néki, bizony meg
szolgálom; eggyetlen egy borjamat el ragadák töl-
gy eni alól. — Ha! annak meg kell kerülni, kiált
a róka, hiszen lehet e' "nyílvánabb igazság ,• mint
anyának ön gyermekéhez T esküszöm néked, hogy
peredet ki viszem. De ki tévé ezen égre kiáltó
erőszakot?—A' medve az oroszlán' udvarától. —
Az e' ? kiált bökkenve az Ügyész, ^ már a' más
édes barátném; de meg, próbálom még is, ha leg
alább fülét és körmét vxszsza kaphatnád borjad-
nak, hogy lenné miről reá emlékezned szegény

. jó fiadra.

AZ ÁLMOM.

Uram fia! mit álmodtam az éjjel! el vesz-
tettem á' kalapomat, 's helyette egy — csörgő-sip-
kát találtam. Nem vagyok álpiu-magyarázó, de*
tartok tőle. hogy szegéiiy legény létemre — gazdag
feleséget találok venm.

A* GESZTENYE-FA.

Egész nyij sertés ropogtatta egy terepély gesz-
tenyerfa alatt, annak le hullott termését. — iste-
nem! sóhajt az agg fa,- be híjába neveltem, 9s
ápoltam gyümölcsömet; ím melly hitvány sereg
legel most kény éré rajta; 's még ezen felyül sok
közte, ocsmány almát gyökerem alá túrja:

Vigasztalódj szegény fa l így van ez a' terem-
tés9 remeke az emberi Nem közt is. Sok. gondos
keresőnek potomra megy szép öröksége ; 's a* kí-
váncsi örökösök, gyakran koporsójában ia átkoz-.

" , hogy kedvezőbí) rendelést nem teve.
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HERCULES/

Herculest, a9 lelkek9 országában meg szóllít ja
egy árnyék: igaz e', hogy kedves feleséged' árnyé-
kát egész a' Cocytús széléig követted, *s onnan
téríted viszsza? te igaz példája vagy ám a' hűség-
nek — Bohó voltam, bohó! mond súgva az izmos
Isten; de abban a' reményben valék barátom, hogy
nem fogom bírhatni a9 visszatérésre,

AZ UTAZÓK.

Egy $la$, Lybia' homokján, már-már hal-
4 doklott a' szomjúság miatt. Nyelve tüzelt, szava

el rekedt, *s tagjai el aléltak a' nyomorultnak.
De ím jön háta raégett egy lítas Kalmár rakodt
tevéjével, mellynekoldalán, öröm közt látja csüg-
geni a' tömlőt/ Éledő reménnyel megy eleibe Uta-
sunk, 'a kéri a' Nagy Allah nevében, adna jegy
ital vizet. — Azt nem teszem, felei az irgalmatlan,
Wr tömlőm még félig van; mert járék jnár egy-
szer úgy utazásom közbe, hogy magam is meg szo-
rálék ys akkor fel fogadám, hogy jobban gazdái-
kodora. Hanem tűrj még egy kevéssé barátom,
egy órányira vagyunk ieg fellyebb a' forrástól. —^
Lszonyú köfc aléltnak^I szóll a' könyörgő, annál"
inkátu) nyújthatnád te tömlődet, meflyet nem
sokára friss vízzel tőlthetsz meg. — Híjában esdekel
a' jámbor a' hajthatatlan vad szívíí előtt. Ekkor
az in^ég' kínja dühé forralja a' könyörgő vérét,
magát felejtve rántja pistolyát, 's azt a' könyörű-
lellen utas mejjenek szegezvén: vizet vagy életed!
isy kiált vérbe forgó szemekkel, 9s rettenve nyújtja
ekkor amaz a'tömlőt. — A' Ieg közelebbi Városban,
a' Kadi eleibe kerül a' dolog. A' bölcs, az ember-
szerető Bíró ezt az ítéletet hozá: nagyobb vétkes
a9 ki mást a' törvényekről meg felejtkezni kény-
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szerit j mint, a' ki ai*ról kényszerítve tneg felejt-
kezett; az Utas egy betét üljön tömlöczben; de a'
Kalmár fél esztendeig húzzon gályát.

A' DISZNÓ.

Egy hízott Disznó ön árnyékát szemlélve álmél-
kodott termete méltóságán. Szeretném a' Világ íté-
letét tudni rólam l mond meredezve a9 közel fekvő
ebnek. — Meg mondom én, felel vigyorgva ez, a'
yilág még éltetekben halálotoknak örül, ez óhajtott
időre halasztja ítéletét, 's ekkor egy igaz disznó*
nak ez a' dicsérete: sokat fiadzott, sokat evett,
nagyra hízott, 9s végtére — vastag szalonnát hagyott
maga után.

A' SZÚNYOG ÉS ANNYA.

A' fiatal Szúnyog, ípint énekesné, mívéssi út-
hoz készült, mint szokás az illy utazásokban,' jó
idegen vért szíyogatni. — Lyányom 1 szóli az annya
hozzá, vedd úti társul ezen ált-tapasztalt tanácsom i
a' hol kicsiny a* szérű nagy a* konyha 7- sok a'
gyermek, és szűk a' kamara — fiatal az Ászszóny
öreg az Űr — sok az Innep kevés a dolog — ha
sok vendég sok suttogás — czifra cseléd és sok éhes
kopó — az ílly házaktól haladj tovább; mert ám
jó vért nem szívsz azokban, 's tarthatsz tőle, hogy
az álmatlan éjeken halálos pofokat leggyentnek
fejedre. k

A' FUVAROS ÉS LOVAI.

Fuvart vállalt mázsa számra a' fuvaros. — Még
egy pár mázsát fel rakhatok, így kétkedik magá-
ban 5 igaz, szép már szekeremen a teher, de lovaim
jó erőben vágynak, 's két mázsa árával is telik
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a' tarisznyára. — Ám te lásd gazdátsk ám! mondá-
nak a' szegény lovak, a' fent vont haszon-lesés
mindég nagy kárral határos; nehogy tele tarisznyá-
dat viszsza-jövet oldalaink csontjaira akaszthassad.

A'KUTYA ÉS MEDVE.

Nagy pólczra lépett a' Kutya az Oroszlán' ud-
varánál. Itt meg tanúit mindennek farkat csóválnif
egyedül' a' Kutyákra morgótt mérgesen, ha párt-
fogását jöttek esdekleni. — Miért teszed eztf kérdi
a' Medve. — Hogy nemtelenül szítai nememhez ne
gondoltassam, felel az eb. — Azt ne is tedd, de
pártfogásod meg tagadni, sőt rokonidra morogni
hálátlanság. Inkább .hiszem azért teszed gyáva l
hogy felejtesd mi nemből eredtél.

A' KÉT RÓZSA,

Ó be ritkán telepedik fény '$ csillogás közzé
a' Boldogság!

Egy Rózsa-tő, barátnéja mellől, cserépbe fil-
tettetvén,, az Aszszony magas ablakjába tétetek,
szagot gerjesztni a' pompás szobában. Maid hiúvá
tévé e* ki-választatás az egyűgyüt, 9s le dicsekvék
ablakából a' lent maradottnak. — Szép ott hegyes-̂
kedni jó barátném, szép! fel kralt emez, de meg
van szabva meddig nyújthasd gyökered, mennyi víz
lég ven táplálékod, a' lepkével nem enyeleghetsz ,
a' harmat cseppekben nem mosódhatsz; én csak
nem cserélnék boldogságoddal l — 9S nem sokára
sóhajtva vallott hasonlót a' dicsekedő i

PÁN ÉS APOLLÓ.

Hagyd el bátya azt a9 tilinkót, kiment már
az a' módiból 2 így szóli Apolló Pánhoz; nesze itt
a' kobzom, akár hárfánj, mindegyik nemesebb
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hitvány •ipodnál, — Már jó fiá! én &' gulyámnak
muzsikálok, féld a' Paszta-Isten, e* pedig tilinkó-
hoz van szok,va. ,

Minden írónak meg van az ő Közönségei

AZ ÉLET^UNALOM.

Egy Uracska, bőven dőzsolt az öröm' kelyhé-
ből, nem szürcsölte azt; 's mint szokott illyeukor
Jenni, a9 mámor után csak hamar élet-unalmat
dőzsölt magának, — Mi? í^y szójl ángoly hideg-
séggel, mi ez a' magasztalt élet dicsőssége? kelni,
enni és aludni — urönr helyett reményleni— tudó- '
mány helyett kétkedni — a' le-élésnél változást
remegni — 's a' bölcsőtől a* sírig önnünkel, má-
sokkal, és sorsai kítazdeni? el inuen ! egy pistoly

. 9s ujjam egy bicczentése, vagy szebb Világba iktat,
vagy örök nem. érzésbe buktat! — Bácsmegyei,.
Szigvárt és Moór Károly már meg lehetősen el
készítek Hősünket; de még is ezt a£ édes életet —
ezt a' nyájas tartozást környülményemkhez — ezt
a' bájos eszmélését a' perczek' váltpzásainak — józan
fővel-szívvel itt hagyni lehetetlen! -— Champagniai
bort parancsol Ifjúnk magának, 's az első poharat
utolsó italából mohón üríti-ki. Melegedett tőle a"
nyálkás gyomor, 's merészb hevet küldött a'szívre

• is* Fogja pistolyát bajnokunk, 's homlokának sze-
gezve próbálgatja : ha nem borzadoz e' a9 haláltól
's ím — midőn pistolya épen homloka kellő köze-
pének nézne y egy — iszonyu durranás esik, 's szegény
vitézünk, élet jele nélkül omlik asztalától hanyatt.
Más jó szívük hozták a* jámbort eszmélésre, kik-
nek nem kevésbe került el hitetni véle, hogy még
él — mert csak a' Ghampagniai palatzk' dugója lőtt
ki a"veszélyes pistoly helyett, — Ugy e'? kiált
ijjedéstől '& örömtől remegve Uracskánk, hogy
többé így ne járja!-, becsületemre fogadom az
Uraknak, hogy ezentúl — csak a' magyar bornál'
maradok.
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El-szánt tettet* bár minéműt, ne várj a v

romlott pulyálóL , Szusszan, duzzad ő néha me-
rész gondolatra, de egy legyező fuvallatja is el
hajthatja azt.

APOLLÓ ÉS PLÚTUSZ-

Egy Isteni vendégségben, borosztyán koszo-
rújával jelent meg Apolló. — Miért nem reted le
Öcsém! fejedről azt a' hiWány füvet? szóll hozzá
Dectár közt Plútusz; lám Bachus Öcsém czégérnfek
nézi, 's csak úgy pislog reá. — Ti ehhez nem
tudtok! felel neheztelve a' Vers* Istene, ez a* leg
dicsőbb jutalma a9 velünk sógoros halandónak,

"mellyet a' halhatatlan Poézis lüz homlokára. —
Hm, mosolyog a* kincs' Istene, tegyünk próbát:
Poétáid az én aranyaimon fo'gnak e' inkább kapni
vagy silány borostyánodon? *s raeliyik fogja őket
inkább gyúlasztni a' Pinduá felé ?.— Hevesen csa-
pott a* fogadásra kezet Apolló* Nem esmérte a'
jámbor maga Poétáit, vagy az arany hathatós
erejét* Plútuszhoz állott mindnyája, ra egy kettő
lére az Apolló borostyánából — indákat, be köt-
ni az aranyos zacskókat.

Ma már nem esnek Poétáink körűi e" féle
fogadások; kevés is a' borostyán, de indájával se
vólaa mit be kötni!

A' KERESZT^OBRÚ*

A* Kereszt-^orrú a* szárnyas Tanács eleibe idéz-
tetek egykor. — Nagy vádak adattak be elleued *
így szóll ez hozzá, te télben kőltesz nem mint a'
több madarak, és orrod keresztbe kanyarul nem
mint a' több madaraké. — Nem raenlheté a' vádol-'
tatott magát, ?s egész faja egyenlő szájjal pusz-
tulásra kárhoztalék. Néhány odúba rejtezett tar Iá
fel nekünk a5 ieresztorrúak\ nemét.

Digitized byGoogle



28

Külön válni, ha bár józanabbúl is, a9 község-
től , olly vétek az emberek előtt is, mellyet rit-
kán szoktak,meg bocsátni a' különözőnek.

HORTENSIUS.

Hortensius előtt Cicerónak egy Orátioját di-
cséré az akkori Consul. Szemöldököt vont ő vívó
társa' dicséretére« hevesen vítta hibáit, 'a végre
magát felejtve kelt-ki ellene. A' Consul mosolygva
meg veregeti Hortensius vállát: jó barátom! így
8zóU, kis ember még az arra, hogy Ciceróval vetél-
kedjék, a* ki ennek dicséretét se hallhatja epéske-
dés nélkül!

ÁRPÁD' ÁLMA.

Í Zoltán fiam! így szollá egy reggel• {nem sok-
kal halála előtt szegény Árpád Apánk; nehéz álom
szorongatott ez éjjel, szinte bádgyadt vagyok be-
lé* Ugy tetszett mintha egy Rém, csúszómászó ál-
lat képében, a9 felsőruhámat egész a'sarumig hosz-
fizabbitotta, nadrágomat pedig a' nyakamig csúsz-
tatta volna; alól V kapczám majd térdemig húzta
fel, és sarum helyett dísztelen papucs -formát vont
lobomra. Ezután tisztes hoszszú szakaiamnak állolt
az undok . 'a államat simára nyírta* Nem tűrhet-
tem tovább szemtelenségét; szitok közt akarám ált'
döfni, de ím — kardom helyett egy kis bicskia
akadt kezembe, 9a nyelvem mérgemben akadozni
kezdett. — Csudálták az álmot Hőseink, nem sej-
tek a' jámborok , hogy néhány század múlva, pont-
ba be tellyesedik az öreg Árpád' álma, szinte — a'
nyelve akadozásáig is*

AZ ÖLYV ÉS GALAMB.

Bajjal menekedett meg a9 Galamb az Ölyr
körmei közstül* — Felejtsük a' múltat í ezt izeni
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néhány nap múlva 9 a' horgas orrd madár néki *
legyünk barátok! — Begyedhez béke néni fér,
ezt feléli a' galamb viszsza * körmöd irgalmat nem
esmér, mit nyernék barátságoddal, mmt örök fé-
lelmet az álnok orozástól?

A' DENEVÉR.

Azoknak kik nagy elmével kérkednek, de a*
józan észben hibítnak, egy mesét mondok:

A' Denevér nagyra látott azzal, hogy ő az éj
homályában is lát. Valijátok meg így szóllel-bitten
a' madárságnak, hogy fez nagy jelességem felet-
tetek. — Igen, telel a Varjú, ha nappal is szint-
úgy látnáL így csak gyáva kivétel vagy köztük*

A' CSÍZ ÉS DARIL

Egykor ludni vágyott a' Sas: raellyik tollas-
nak van leg szebb szava ? 's ennek megbírálására
Gyűlést hirdetett. A', nemben hangban atyafias
Varjúság' számos voksával, 9s tekintete után, a*
Holló lőn diadalmas. Én csak azt vélem, súg egy
őszinte Csíz a9 Darunak, hogy Fülmilénknek csak
ugyan szebbecske a' szava. Hm, felel a' nyakas
madár, hidd el barátom; hogy az olly piczia ma*
dárnak, mellynek se testében tekintet, se szárnyá-
ban orrában erő—?szava sincsen. *S úgyis lettl A'
fulmilének nem leve szava a9 Gyűlésben, de annál
szebb ya hangosabb az erdőben*

A9 M4CSKA.

Véletlen köszön-bé a'szerencsétlenség, 's több-
nyire fiastól jön. j

A' macska kényént szunnyadóit a* patkín a*
lobogó tűz mellett, 's ízes sültekről álmodott. Azon-
ban vagy közelebb bókola a' tűzhöz, tagy ez hir-
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teleit nagyobb lángra lobband : egyszerre meg knpó-
dik 's pergelődik fele nyúlánk bajuszának. Felriad
af\ nem . vélt bajra álmából 9s i jjedt szöktében egy
fazék ételt felfordít. E' kár még inkább megssilajít-
ja szegényt, egyenest az ablak üvegének riad; 's
egy táblát öszvezúzván , képét orrát véresre karczol-
ja. — Mi a' manó.kit Koma? kérdi a' háztetőn
sebeit nyalót az eb, ugyan meg vagy hagyva! —
Meg! felei bányászán a' kandúr, oda ékes ba-

' iuszorn, orron* képem csupa seb, Vqsak még a*
kárért * hottói ne kéne r^ttegneni!

A' HALÁSZ ÉS GÓLYA.

~ E^y tóban,' ázetenósét várva veté-wég háló-
ját a' Halász. Biztosan sétála feléje af' gólya 9s jgy
szóllítá-meg: én régen kurdászom a' tavat f ben-
ne soha egyebet kígyónál és, békánál nem vevék

• észr.e-n.e töltsd itl hijába napodé ballagj halasíbb
tóhoz jó ember! — Mosolygott a' halász, ki szin-
te rég ólta esmérte a* helyet, *s a* gólya csudáltá-
ra, viczkándó halakat vont hálójával ki. — Te
csak kígyót békát leltél i t t , jó madár! í^y szól-
lőtt, mert^ csak azt kerestél, 's szemed vágyód
csak ezeken függött!

„ K i merne házasodtoí a' íuai világban? így
gúnyo\ sok Uracs; becsületes fejér személyt már
ma lámpással se találni!" Ne mozdítsa e* lég}'-
szenny ppéteket ti ártatlan Szépek! Jó Uraimnak
szemek és' vágyók csak a9 be esteiének en függött;
/s az jllyek nem azért vakoskodnak* hogy homályba
borúit volna a* nap % U n̂em hogy szemeiken ül aV
fény-tiltó hályog.

; A' CSÜDÁ* ÁLOM.

Különös természet az az eriyím í I,e fekvés
előtt, ha csak egy pohár borocska nyomkodja is

• agy velőmet, csudás álmokat látok azon éjjel y
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niellyek bölcsett ostobát, bámulásra gerjesztnek*
Jgyjnréka' minap is:

Almomban egy nevezetes Városban Bírónak
választattam. Épen az első Ülést tartottam, fon*
tos képpel foglalám el az ElőUűlői széket,. 9s vég-
zem Bíró-táî aimhoz intésiett be-köszöntésemet", a*
mint a' Tanács-házat hirtelen ollv vastag fekete
bőrű vette körűi, hogy egymás halvány képeit,
csak az eg* mást keresetűi nyílazgató villámok íen-
nyénél láthalánk. Borzasztó menydörgések rázták
az ablakokat, uvőltő szélvész csapkodta az ajtó-
kat, 's egymást váltogató főld-rendűlések ingat-
ták székeinket alattunk* Néma rettegő kétség ál*
lotta-el tagjainkat. Most —egy iszoqyu csattanás a9

Világ tengelyét fordítá ki sarkából, az egész Min-
denség 's benne az én Tanács-házam is, rettentő
ropogóssal süllyede a' főid alá. 9S ím —r egyszer-
re egy mennyei fénnyel tündöklő nagy Szálában,
lelem Collegáimmal magamat} mellynek közepén
egy bíborral be vont Trónon* iszonyú nagy serpe-
tiyőjű Mértékkel 's három Edénnyel maga előtt*
égi felségű komolysággal űlt egy Asszony y 'síejér
alabást veszszejét felénk mTújtotta, Ükineplő asend
terjede el körülötte. 7— $n vagyok, így fizólla
méltósággal, az Igazság' Isten-aszszonya, kit ti
hangya-zsombékotokban ,. olry sokszor vakká tesz-
tek /de a* ki annál fényesebben látok itten! Hadd
lássam • mint sáfárkodtatok nevemben? járuljatok
közelebb! * ím itt áll három Persely: ezen legna-

Eyobba hányjátok azon ítéleteiteket, mellyeknek
ozásában sem időtöket, sem fáradságtokat nem

sajnáltátok, *s munkás és* serény hívatal-viselésteV
tanúi. *— Sűrűén hullottak a perselybe hányt
ítéletek: *s a9 bánat epe^ztett, midőn felém intvén az
Isten-aszszony, azzal leelle magamat mentenem, hogy
én még míint Bíró nem funeáltnm* — Itt, e' középső
Vederbe azon ítéletek menjenek, mellyeknek hozásá-
val az Igazságnak önnön hiúságtokat fel áldoztátok f
mellyekben szegénynek nagy tekintetű Ur ellen >
V egyaránt jó akaróitok , barátitok, mint ellensé-
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getek ellen f igazságot szolgáltattatok, meHyekben
meg győződéstekét, nem a' nagy be-folyásu Prae-
sesnek akaratját követtétek; ide fiaim azon ítéletek-
kel, mellyeknek vitáiban nem eszeteket, ékes
szóllástokat fitogtattátok, hanem mellyeknek ho-
zására a* köz-jó lelke hevített — ide mind ezen
ítéletekkel! Ritkábban '5 csak kongva hullongtak
az ítéletek a9 perselybe! Belső öröm9 mosolygásá-
val mentéin ékkor az Istenné előtt macámat, hogy
új Bíró vagyok. — Ide ezen leg kissebb Vederbe
hányjátok nagy lelkű Bírák! szollá végre az Isten-
Aszszony, azon tanács-és ítélet-adásaitokat, mel-
lyekbén onhasznotokat *s magatokéi' Javát , a' Köz-

, Jónak 9s igazságnak nagy lelkűleg fel áldoztátok, kik
foltommal igázáu mértetek, 9s a9 nyomó körtéket,
áz igazságon kívül, semmi hamis nyomtaték nem
segítette. Ide ezen szép Ítéletekkel; ezek az én ko-
ronáin drága-kövei — De ah! e* drágakövektől
szűken csendült meg a9 szent veder í Bosszús 9a
egyszer's mind bánatos.könny gördűlt-kiaz Istenné
szemeiből; én pedig félre állva, nem tűrhetem
tovább örvendezésemet; az Isten-Aszszony intésé-
re tapsolva .kiáltám: új Bíró*vagyok! új Bíró va-
gyok! *s tapsomra felriadtam álmomból. Az álom
szorongdtásai izzad ás* cseppjeivel fSrösztöttek, 9s
bádgyad-ísomban sokáig nehezen lélekzém. De meg
künnyebbedtem még is, 9s öszvetévén kezemet,
hálákat adék Istenemnek: hogy Bíró nem vagyok,

• se új se régi!

ABDERA-

Abdera azó korban, mint niondják, szint olly
tisztes hírben volt, mint később Athéné, 9a szült
jeles bölcseket is. De egykor eszekbe ötlék ezeknek
tónt adni a' Görögségnek az ízlésben ;xa

vvégetlen örök
természet trucczára változó, *s ki mért rámájú tör-
vényeket szabogatdnak arra, mint kelljen a' S z é p e t
és j ó t keresni, kutatni, találni ott a' hol nincs,
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'$ nem találni ott a' hol van ? min kellessen ön-
hűnk ellen, igaz bölcs jussal kaczagni? min sírni?
min lángolni? egy szóval a' hideg észnek adni ál 7
tal a' meleg szív minden érzetét?'— így szűlögete
Abderánk eiébb tudós gyermekeket, utóbb — szá-
mos bolondokat , kikről híres is lón!

Hogy a' S z é p n e k j ó n a k törvényei vágy-
nak , ki tagadja ? de az esz ne a* természet' 's szív*
inegtagadásával 's csapongó képzeletphantornai után
szabogassa azokat.

AZ AGÁR ÉS FIAI,

Az agár-szuka először vitte* ki két kölykéfc
Vadászni. Kattang-kórót hajtott fel ezek előtt a'
szél, 's a' tüzesek nem ügyelve annyok intésére,
űzték azt. Lihegve tértek volna annyokhoz viszsza •
a' mint közeire, egy nagy Sas reppene fel elöltök.
Hevesen eredtek a' csalatkoztak ez után is^ 's rep-
tet futásokkal a' lankadásig követték. Fáradtan
kullogtak most már annyok, mellett, a5 mint a'
nyúl előttök fel-pattant. ' Űzte a' szegény anya
mint űzhette, de hanyatló öregségét, f̂á.râ lt fiai
nem segélhetvén, el szalasztottá azt. -*- Lássátok
fiaim l így feddőzék az öreg, így van az, ha korán
cl enyelgitek erőtöket, azután az igazi vadra nem
jut erő 's gyorsaság! -

Ifjak> ti egy Generátio reményi, értsetek!

A' MAJMOK.

A' majmok gesztenyére találtak. —•* Sülve jo
ez! monda az egygyik ? meg lestem az imént az
embert, mint sütötte; menjünk! tán meg tűzhelyén
lelünk tüzet.— Jó parizst leltek, 9s belé kaparták
a' gyümölcsöt — de ki kapaVja-ki a' már sültet?
magam* lábát égessem köz gesztenyéért ? mond mind-*
egygyik, 's benn-égett a' jó gesztenye !
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Midőn Kóz-Jóra embert keresünk, .sok íUy "
majomra találunk í

AZ: AGÁR, NYÚL, ÉS FARKAS.

Derekasan űzött az Agár egy Nyulat. Egy bo-
korból hirtelen eleikbe ugrik a»' farkas. — Meg
dlljatok egy „szóra! így kiált nékik!, hadd legyek
békéltető Ügyészetek , tán barátságos alku cisz ve-
hozhat benneteket. Mi a* kívánságod a' nyúl ellen?
kérdi az Agarat. — Én csak a húsát "kívánom,
felpl száját nyalogatva emez, mint cngcni illelo
l^rédának. — Egész húsa sok volna! hát te mit
ajáalasz vállságodért? kerdi a v remegő nyulat. •—
A''bajuszomat, felel ez. -r- Ez fiam kevés. — Hát
még a' farkamat hozzál — Jobbítsd magad! t—
Annyi mint az, a' fülemet se sajnálom, csak mc-
nekedhessem. — Az Agár tűrhetetlen leve. *- Hát
a' bőrének nem vehetned hasznát? kérdi a' íarkas
tőle. -— Épen nem vágyók reá mond az Agár.] —»
De fele húsával csat" ugyau be kell elégedned
barátom! lígynjojjd Fogási; mert a' másik fele-— ut ,
moris est — uz Ügyészt illeti.

Á' SZAJKÓ.

Egy Szajkóm volt, mellynek tanításában nagy
.kedvem tolt r *s nem kevés időt fordítottam erre.
Fáradsá'gom minden sikere a lett, hogy madaram —
fülyölt 's szók-at cjtegc'tetl; de okos mondásra nem
bíríialám. így meguntam , 's biz én szárnyára cu'sz-
lettcm.

Azólta sem vagyok Lileraturánkban a' Gram-
maticai'és Criticai Szajkó-vitáknak barátja.

A9 KOPÓK ÉS SÜL-DISZNÓ.

Ha ínségben va^y, vond üszve magad, 's re-
ménykedj inkább, mint hetyke trucczolússal indítsd
boszszú-úllásra ellen-feled' epéjét.
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Ay Kopók, Urok előtt, a r keresésben, tgy sül-
disznóra akadlak. Minden felől kezdik ostromlani,
de hasztalan; ez tövissei kpzzé vonván magát, csak.
nevette a' véresre szagiáit orrúakát. Már tovább
a karának a' vadász-ebek ^ballagni, a' mint a' tö-
visses, gyáva vívásokat illetlen kaczajjal gúnyolni
kezdi : ugyan vitézek vagytok! úgymond, annyin,
eggyen ki nem foghatni! "jertek még viszsza prüsz-
külni ! Boszszú-állásra ingerié e' gúny a' viszsza-
térőket, — Pajlásim! így szóll társaihoz egy öreg

. k o p ó , van egy mód, hogy férhessünk az el-fiízotl-
hoz; 9s tanácsára mindnyájan mérgesen ugatni kez-
denek. Vadat remélve sietett elő a' vadász, 's or-

' vosi erejéért az ostoba hanyakodót agyon véré.

A' GÓLYA.

A9 Gólya, Pest és Buda felelt vélte repülését,
*a egy tornyon meg ülepedék. — Pompás egy pár
Város ! így kiált-fel szét-nczelvéri mindenfelé 5 be
sok gólya-fészek el férne kéményein!

Kifei a' maga módja szerént! némelly Úlazó
rneg térvén hazáj/iba, peregve tudja elő adni:
mcllyik Fogadóban evett \ő\, 's olcsón — másik:
hol szebbek 's nyájasabbak a' lyánkák, vagy rakol-
tabbak a' Pl^áró-aszlalok. Kiki a' maga módja
szerént!

- ' A: VARJAK.

Ónod vára omladékin büszkén károgtak a*
Varjak. — Innen szeretnem nézni, szóll fennyen
az egyik, mint vesztegelné hasztalan az ellenség e'
magyar falakon erejét; innen kaczagnám az ostromló
Tábort ! — El felejtetted bátya, szóll mosolyogva
egy okosabb, hogy a' puska-port nem szenyved-
hetjük, 's csak a' puska-pattanásra is reppenésre
rezzenünk.
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A* fclcnk szokott btiszkóu fenyeget ődzni v 's a'
vkéa szájú, rend szercnt pollron szívű.

A' TÓT ÉS NYÍRFA.

Nagy lélek-erő kell ahhoz, hogy ön-szere-^
tétünkön olly .diadalmat vehessünk, rnellyncl fogva
illető becsünket, bicezencs, 's, inasok érdeme'
mellőzése nélkül meg-határozhassuk. .

A' szegény Tót , . levet csapolt egy nyírfából,.
El-hitten kérdi ez a' szüretelő tő l, hogy ő Volna c'
az elsőbb 's nemesebb, vagy a' világ-szerte kikiíü-
tott szőllő-to?— Már a' ki az áldott szöllő-nedvct
nem kaphatja mint én, felel sóhajtva .a' jámbor,
hitvány nyírvizet iszik az; de hidd-el, hogy mind
a' fold, Wlly tégedet terem, sovány Haza, mind
vized mellyel nyújtasz, szegény ital!

AZ ELEFÁNT.

Azon volt egyszer a' szó a' négy-lábuk között :
ha yallyoii az Elefántot a' rangos állatok közze
kelljen e' számítani? Kezdek néhányan erejét, bá-
torságát, 9s nemes tulajdonit emlegetni, de a' több- '
sé^: kis állat biz ő, Vigymond, minden jelcssege
mellett is, mert — csak növénnyel él, 's nem
ragadoz.

Nem így ítél é' rendesen a' História, 's utánna
a pórság?

A' GALAMBOK*

Fájdalmas nyögéssel panaszlá a' galanrb-nő ba-
rátnejának, szeretett hímje mint hagyá-el őtet. —
Ah mindég féltettelek e' csapástól! felelt részt véve
emez; mert míg nem hajlottal, szűnetlcn turbékolt
körülted.
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Lyánkák! meg ne csaljon a' lidércz-fény l hid-
jelek el : az igen csapodárkodó szeretőből rend

.szerént durva férj válik. i

k9 ZSÁMBOKI NÓTÁRIUS.

ZsámboV Bír<ü és Jegyzője a' Falu' Korcsmá-
idban áldomást poháraztak. Perczenként hangosabb
ÍÖQ a* beszéllgetés, tüzesebbek a9 viták, 's szapora
fpohár járással gyorsabbak a' kéz járások ; de kivált
a' Uidákos Jegyző, Falu' eszének kívánváa hitelesítni
niagát, új új állításokat hordott-fel, mellyeknek
egygyike ütközőbb leve a' másikánál, 's onelegedten ,
legelt sokáig, hallgatói szájtátott csudálkozásán;
Most az ötlék ködös eszébe, a' mit az Uraság'
asztalánál egykor Kantról lese-el: *s mit mondnak
Bx'vák Uraimék': így szóll komoly } *s bizakodó
tanítással, hâ  azt állítom , hogy egyikök se tudja;
millyen valósággal s raagában ez a' bor, raellyet
iŝ unjc ? -— Mit ? felpattan egyszerre az öreg Bíró,
ki eddig állast könyökére támasztva hallgatott, la- .
lom a' kalap alá huggyant Nótárus Uramnak;
magam yettem Szadáa a' bort, 9s ne tudjam mil-
lyerr?-^- Talán biz azt érti jó Uram, mond lángoló
szemekkel, 'sa' Bíró pártján szívet kapva a? Korcs*
maros, hogy megkereszteltem a' helység borát? —
De Komám Uraim,,mond egy a' Bírák közzül
borús mosollyal, oda vág Nó táras Uram , hogy mi
parasztok buta gombák vagyunk, vagy pedig líiár
racgittuk az eszünket.— Egyszerre zaj é&lárma Uímad

• a' szobában, a' boj>hevűlet nem enged kőHsönos
kihallgatást, karotn.lu.sok kezdik spékelnia9 vitát, sze-
mélyes szemrehányások állnak be replicák helyett,
's xégre meg nem elégedvén a' száj munkásságával
a' fejik; kezeiket veszik segédül, 's a' Falu' em-
berei derekasint megrakják Kant' Comrnenlatorát.
Még a'mi több: véresre veretese utáu , néhány iltsót
kellé hozatnia a' kérdéses borból békepoharúl Bí-
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ráinak, ne hogy ezek kilételét philosopbusunknak ,
fejbe ,-s eszközlésbe vegyclt.

Így óhaj Inára mindég büntetve azt, a" ki nem
helyen bőlcseleg.

A' HÁROM GYŰRŰK.
\

. Egy Mandarin , Napkeletén, különös varázfc-
gyűrűvel bírt* Egy }ól-tévő Tündér' kegyességé-
ből bírta ezU Vele járt az igaz Bölcsesség; 's ezzel,
mint szokott, az igaz Boldogság. Három fiai lévén
a' Mandarinnak 9 mindegyikének nem hagyhatta,
közösen -hogy ni nem akarta; kettőt tehát hamissal
készíttet a' valódi' formájára, *s cgy-aránt szereld
vén gyermekeit, sorsra ereszti közöltök az osztályt.
Azomban alig végzett a* sors, azonnal kemény vitára
kelt a' dolog a testvérek között; Mindegyik a'
maga gyűrűjét tartotta, 's vítta igazinak. Az ellen-
kezés és szó-perlés már már. ki fakadó bosz-szút
élesített a\ testvetekben : V gyászos g}7űlölség fész^
kelt azon szívekben, kiket viszont-.sze rétesre ké-
szített a' természet. — Fiaim I így szóll hozzájok a*
búsongó atya, hajló vagjrok himii, hogy meg lo-
pattattam, 's eggyitek sem bírja a' tíindéres gyűrűt l
Az igaz bölcsesség szelíd, türelmes, ?s közlő jó
tettekben, nem "szóváltásban 's gyűlölségben jelenti
ki magát; az igaz boldogság pedig szív nyugalmá-
ban 's kőltsönös szeretetben fekszik.

A' KÉT FÁCZÁN.

Két új Fáczán került a' Fáczánosba. — Na-
gyön jó itt a' hii dolgunk, szóll néhány nap múl-
va az eggyik, ételünk italunk mindég kész,. az
élei-gondja nem fáraszt, de húgom — nékem még
is gyanús ílly nagy szívessége ápolónknak. — Miért? -
kérdi a' másik, haszon-lesésböl nem teheti, mert
szólgálatunkal nem élhet, tollúnk nem derék, sza-
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vünk kedvetlen az énekre, ^épségünk is messze
van a* páva' tollazatjúlól; mi czélja lehelne velünk?—
Már húgom l szegény édes anyámtól hallottam,
hogy az ember ingyen nem tesz semmit 5 gyanítom , ,
hogy a' húsunk lehet kedves ízű. •

AZ ÚftFI ÉS VIZSIiÁJA.

Egy TJrfi \i vitte mqgával kedves vizsla-kölykét
a' vásárrá. Szelesen futkosott ez ide. 's tova, 9a
csak hamar egy kofa fel^ tornyozott almáit szét-
rúgta. Szitkozódott a' banya y a' vizsla pacz-
kázva ugatott feléje, 9s w Úríi szeretett ebe' csín jót

iiehányat, közzűlök cserepedre tördel. Kaczg
fizet az Űrfi a' morgó Fazekasnénak, 's örül hogy
lesz mit besTéUui barátjainak ebe csalfa tetteiről*
Nevetve tett ujj-fenyegetése, serkentés vala inkább
vizslájának, mint fenyítés, 's hevűlt tüzcvel ezen
esztelen, az Üveges* ablak-táblái közzé rohan • '&
azokat ropogással zúzza darabokra; de ah! ket
lábán magának inatmettz, 'sazÚrfi, gyógyíthatat-
lan kedves efcét könnyezve lövette agyon, hogy
ne kínlódjék.

Sok gyermeket bátorított már mogmosolygott
csínje vétekiv, 's egy rnegkaczagott il lel len szó a*
gyermek szájából, nem egyázer leve valóságos ve-
üzedclem' magva.

A' ROSTA-

A' gyermek egy Rostit forgatott kezében,
mellyel Apja épen a* vásárról,hozótL —̂ O apáui•!
ezt nem ncztcq. meg jól, így szólt a' tapaszlaíat-
latí, hiszenpsupa lyúkaVA lesz bajod míg be (\>ldoz-
gatod! — Édes liam, felel az Attya , épen az a*
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rostinak minden érdeme 's használhatása, hogy
lyukazatokkal bírjou, mellyeken a' búza közzűl a'
szemetet ált' ereszthesse.

Bőlcselkedők l mosolyogjátok a' gyermeket^
de nem vagytok e' rokon balga tagok vele akkor,
midőn a' világból az erkölcsi 's állati rosszakat
kiűzni óhajtuálok ? Rosszal váltva jó a' világ 's az
élet benne l

A' HÁZI ÚR ÉS KÁLYHÁJA.

A' Kályha így panaszoíkódék' házi Urának :
minden bútorod mozdult már helyéből gazdács*
kám , miólta én egy helyben senyvedek. Mozdíts
már engem is valahára! T— Nem tudod mit kérsz,
jó meleg-adóm, felel a* gazda, látóin boldogságod
nyugalma báut, minden bútor irigyelhetné inkább
bekes pihenésed! A' kályha ha niozdúl, ritkán
esik-meg, hogy darabjaiban kárt v csorbát ne vall-
jon, 9& az újonnan x'akott keinencze vagy füstöl
vagy gőzölg,

AZ OLYMPIAI JÁTÉK.

Diógenesz elvetődött egy Qlympiai Játékra.
Mit láttái ott? kérdik barátjai tőle. Azt a' mii
líton-iitféien a' világi életben, felel a'bölcs. Néhány
néző bánta hogy meg jelent, mert többet várt —
több azt bánta hogy a1 pályán nem futott — a' gye-
rekek hogy még nem futhatnak — az öregek hogy
már nem futhatnak — a', npm nyertesek hogy
futottak -T— 's csak a' nyertesek örültek az Ünnep
végéver hogy futottak.

így vagyunk leéléseivel az élet futó örömeinek l

A' MAJOROS ÉS ASZSZONYA^

Huszon-négy tehén megy kezed alá, szóll az
Asszony a' Majorosának, ÍÍ te j , vaj, kezeden
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fordul meg. Fizetéseden felyül a* tejből aludt te-
jet , a* vajból írót fogsz kapni; — De jó Aszszo^
nyom! düunyög magában' az Uraság'haza kocsi-
zása ntán a' majoros; tejfelt iszik és vajateszik
a' majoros, ha az Uraságnak csupa aludt tej, és
író marad is!

A' ki tántoríthatatlan cseléd-hűségét hiszen.,
c^y"oyüi vagy meg pan csalatva. A' mai időben az
a hűséges cseléd, a* ki kövesebbet lopogat a' töb«»
biuél.

.A' GYEK, A* yETÉS S3ÉLIN,

Érésre sárgállott a* vetés , *s a' tele búza-fejek ,
hajlott kalásszal lengtek. Gzikázva repkedett he-
gyeiken av veréb 's szemeket fejtegetett belő Hők.
— Hess inn'ea! szóll hozzá az egér, az én vetésem
ez; közepette• lakom. —* Ugy e*? felel a' veréb,
lá»i most viszek először belőle a' kicsineimnek?
már mag korában meg látogattam az ólcsház abla-r
lán» — Tán még több az én jussom hozzá, meg
szollal a' fürjecske , én benne lakom, palattyommal
naponként kerülgetem, /s őrzője vagyok, -r Derek
csősz! kaczag az Ürge* hát tudsz e' valamit arról,
hogy én az érett kalászokat naponként hordom,
mint sajátomat lyukamba? —'Fejcsóválva hallgatja
A* gyek, a' biiza szélén álló bokorból, e* különös
vitákat: Istenem! be soknak vetettél jó szánter-vető
ember ! így s.ohajt, hát még hánynakj fogsz aratni {

AZ EGÍR ÉS SZÚ.

Öszve akad az éhes Egér a' Szúval egy Tem-
plombati. •*- De már el élek! így szóll vídúlvd,
a' hol „te kedves barátném el cisz. — Ncrn tudom,
felel a' fa-őrlő, .jer hát ebédelj velem! 9s ezzel
kedvéro kezdi a' Templom'tölgy padjait recsegtet-
ni. — 'S te csak ezzel élsz ? kérdi csudáivá az egérke P
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lígy Jsten hozzád l c' nem gyenge fogaimnak való
eledel!

Más, a' hagymás pirílóshoz szokott arcadás,
inas az Úr bérlő ?s tiszteket iizető.

AEZÓP ÉS AT FÉL-SZEMÜ.

Tánczolj már a' másik oldaladra i s ! kiállja
gúnyosan a' piípos Aezópnak egy fél-szemű. — Hi-»
szén az imént tánczoltam, felel epélleíiűl bölcsünk,
de te csak. mindég egy oldalról szemléled tánezo-
mat, — 'S gondolnátok? ezen gyenge viszon-gúnyt
neheztelte az első., Miért? — Aezóp csak szóiga
vóit > amaz v.érség az Urához !

Kis lélek fért abba, ay ki mindég csak kor-,
njrülményeiket latolgatja az embereknek, 's. azok
szerént szabogatja becsekel J Az illyen előtt ncrn
vég, haovm csak környűlmények foglalatja az
ember.

AZ ÖKÖR, KUTYATEJ t ÉS KIRÁLY-DINNYE.

A' Kutya-tej és Király-dinnye kérkedve kí-
nálkoztak a' legelő ökörríck. — Gyanúsok volná-
tok , ha nem esmcrnélck is benneteket, így szóll
ez t mert kínálkoztok, ezégerkedtek. Fel-kercs.síik
mi a' yy füvet néma dugaszban is. De titeket kü-
lömben is esmérlek, hogy sem magatok nera vagy-
tok ehetők, öem szomszédságotokban hasznos fü
nem terem.

In testekre Ivánkák! C&npán tiszta erkölcsötök
szolid fénye csníja a' kérőt rejteketek fele. Elmeid
lő#i ez, ha derék, a* ezégéreseket, 's feletek sietf

A1 BAGDADI ÉGÉS.

Schach Nadír' idejében crŐ8 tüz támadt Bag-
dadban. A'poroszlók oltásra nógalák a' lakosokat. —
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Én oltanék, mond azeggyik, de egy embor
mit ér illy ragadó lángoknak? — Nekem meghúz
edényem kicsin, mond a* másik, mit ér%illy tűz-
nek egy pár itlze víz? — É« oltsak? kiált a' har^
madik, midőn sok magam szőrű keresztbe vetve
kezét nézi az égést?— De biz énVnennék, szóll a'
ueg3?;edik, hanem a' szobám igen fiplre esik, kön-
nyen kárt vallhatnék az alatt. — .Én meg igen el
híztam, nem merem magamat a' tolongásba, kön-
nyen meg nyomhatnának*, mond az ötödik, -*- Én
pedig ács vagyok, szóll fél'vállról a' hatodik, ki-
nek akkor van aratása, midőn ég. —r- így a' népes
tehetős város , majd egészen hamvába rogyott.

Fillérekből gyűl Öszvea'forint, 's oscppekből
a' tenger; eggyeá segélyekből a' köz-Jó boldogsá-
ga. Jaj de a' köz-jó, tja egy kis bajlakodást, egy
kis áldozatot kíván, csigaként mászik elő, 's a' köz-
baj/ köss teher alól ktki örömest ki vonja váíiíltf

A' KESZTYŰK.

Eggyik el veszté ba.1 kezéről a' kesztyűt \ 's
meg örült, hogy nem sokára egy fél kesztyűt ta-
lált az úton helyette* Fel kapja, de látván hogy
ez jobb kézre Való, epésen löki-el magától, — U-

f yan. hogy a' manóba tud valaki, jobb kézrő
ezlyüt veszteni? boszszúsan így dünnyög magá-1

bari az egy ügyű.
így neveljiík-ki, Jgy szólljuk-meg gyajcran,

más hibáiban gyengeségeiben a* magunkéit.

A' SZARKA ÉS TYÚK-

' • Fortélytfortéllyal üss ki, csalfót csalfán játsz-
ki, kettő lesz a' hasznod : kárt kerülsz, cs jót ne**
vetsz.

Egy Szarka fel-íílt Ű' sövény tetejére, lesni
a* Tyúk csibéit. — Ide jöttem anyókám, így szóU
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a' szemfül tyúkhoz , .csörgésemmel unalmad? mu-
lattatni.— Köszönöm-, felel aiz okos<, nwgam t A
l(é szóUi'ton^ hát kiasineimet. is,, ha^ld:hallgassák
K-otyogására miud nála termett * Vnem h

r
# ; ' . A ' R Ó K A FORTÉLYA.

A1 Rókát ho5»zontotta, hogy a' négylábilk.*
gyűléseién rítkaa alla^meg legki^amalL^bb tanácsa
is; niihelyt szájatnyita, azounal vagy az Orosztáa
dörögte, vagy ay medve.morogta le,; a' kissebbet'
pedig a' nagyok után- gúnyosan kikaqzagták. Mit
jgpndol? Meg szóilítja a' tetemes Bikiít: Uram.1

neked félelmes szarva(J9 '$ mutatós tested, van, UQ-
kein pedigesyJem; álljimk öszveí Ug.y lpn,j rókánk;
a' bifea' szájába adja X maga tan^ps^it a .mcliyeket
ez a' gyíííésekb'en nagy méltósággal kibőg— szemet
szájat tat minden, belybe-hagyást intnek felülről,
tetszést harsognak a lóiról a' Vadak: csupán a9, go-
nosz róka mosolyogja a' dolgaU

Hidjétek-el barátim* nem azon . egy a' tanács;
minden .szájban* Tapasztalam, hogy nyer fontbaji
és sikerben, a* mini adója nyert húsban, testbcu,.
és hatalomban. • ' * i

" A'VESZTA TÜZE.

Mánlius' ConsuUak leánya így kérdé te.stvcrjéfc ,
ki Vesta Papnéja vala: Neue! ugyan mi hasznát
veszitek ti 's Róma^' szent tűznek , mellyct^lly
gondosajti őrzetek? Étkeket főztök nála? — Eírek
őrizzenek.1 felel borzadozva a' Szűz. — Vagy fű- .
iöztök a' hívesebb éjeken nála? — Azt sem; kis-
sebb tiizíiuk, mint sem melegíthessem. — Vagy
tüzet kőltsíiuözlök a* szonjszód ^tűzhelyeknek? -^
Hogy mernénk jlly szentségié leni tósl í — Mit Tes/y-
teb hát vele Néne? — Minden tisztünk 's dicső-
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ségíink az« hogy kezünk alatt cl ne alndj£k« —
Meg cngG(J) Neue, szúli az őszi n le leányzó, ez di-
csőségre csekély munka , haszonra semmi!

L' szavak akkor csak ncin káromlások voltak,
most mély bölcsesség' szavai. Tisztviselők! mit ér
tűzetek, ha csat annyi a' gondotok reá, hogy ke-
zetek alatt el ne aludjék? Köz jóra 's haszonra
lobogtassátok azt * Vez legyen maradó dicsőségtek
a' többi múló helyett l

A'GAZDA ÉS XÉGY.

A' Légy , ősz felé, szemtelen marásával* majd
tűrhetetlen lev*e« — Lódulj ocsmány állati kiált
ki fakadva á'hadarászó gazda, hiszen a* múlt hé-
tei# már az újjomraal is piszkáltalak a' falon, még
se mozdultál. — Jaj akkor hidegre fordult az idő í
felel .szemtelen pajzánsággal emez; de most meleg
nap-E6ny süt ám.

Az alacson lélek , mint gyáva, sorsaborongási-
ban a' kis lelkűséffig el csüggedni, úgy szeren-
cséjq derengéseiben hajló elbízni magát,

A' VÉRCSE ÉS FÜLEMILE

A* Vércse megkedvelte a' dalló Fűlmilét, *s
kérte lenne barátnéja.—Te orroddal csók Tielyett
tépsz, mond ez, körmöddel ölelés helyett szag-
gatsz; ki áll nekem jót hogy dalomat inkább ?s
tovább fogod kedvelni mint húsomat ? Ám legyünk .
barátnék, de ne egy fán, ne egy gallyon*

AZ AGÁR ÉS URA.

Eggyés-fogó jeles agara volt egy Úrnak,
mellyet nyúlás vidékre vitt magával agarászatra.
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Felpattan.a' nyúl, derekasan űzi .nz ag«r, de kc-
rcszlbc más, nyiil ugrik, "s ö az elsőt hagyva, ez
után ered. Mar erőbe volt — mar a' nyúl. hátá-
ra eresztő füleit — a* mint oldalt a' bu ez kából
egy harmadik szökik. A', bohó ismét ez után eresz-
t i "futását, de lankadó ereje a' pihent uyúlat már
csak bádgvadtan engedi űzni; 's a9 ritkán szalasztó %

. szégyennel sompolyga nyúlatlan elő. — Édes Czicz-
kám! szóll simogatva az Űr, a* melly agár egy-
szeri-e sok nyulat kerget, eggyet se fog el.

Ezt begyeskedő hiú lyunkáinknak, intésül
- írám ide.

* • *

YÓRICK.
1

Yórick, a* mint érzékeny utazásait tévé, be
fordált egy mulató kertbe. Gruppokba álltak,
sétáltak , ültek az emberek benne ; de kivált egy
Csoport, egészen magára vonta az Utazó' figyelmét.
Ki vévén egy ífjat, a' többi talpig gyászba volt
ollözve, — Egy éltes aszszonyságnak, borzasztón
forogtak völgyeikben szeméi, száját kínos görcs rán-
gatta, *s ollykor-oliykor hevesen látszott fájdalom-
szavakra fakadni'. — Ez bizonyosan a' M^atos, a*
kétséggel vesződő özvegy lesz, gondola Yorick, ki
jó távol esek a' Csoportol.

Egy fiatal aszszonyka kendőjébe borulva zoko-
gott, 's ültéből fel-lel pattanva szóllott, kendő-
jével hadazott, majd ismét zokogásra borúit le.
— E' szerető leánya lesz a' meg-bóldogúltnak,
így vélekedék Utazónk ; szegény J meg Biblisként
könny-patakká sírja magát.

A' két férj fi hevesen beszállt, majd egyrhez
majd máshoz fordulva járt, hadazott keze lába
mind kettőnek, vouaglón lúcsolódlak-öszve az
eggyiknek ökleid a' másik pedig fogat csikart.
— Istenem! így kiált-fel Yórick, van ezeknek ba-
jok a' f ejcr-uéppcl, míg vígasztalást önt hétnek
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roncsolt szíveikbe, vigasztalant, mclly nélkül, lát-
szik , magok-is mint szűkölködnek!

A' színes ruhájú körűl-körííl ugrálta a' Cso-(
portól, majd fíilyölt, majd izmos pipáját potyog-
tál ta, majd ruháját simogatta, \s ollykor-ollykor
ebet caprióloztatta. — Ah, isten bocsásd büuömct í
sóhajt Tfórick , ez bizonyosan az Orvos lesz, ki az
Urat expediálla!

Ezen sóhajtását, olly hangosan találá ejleni,
hogy szomszédja, ki hasonlóan rég-ólta' szemléié
ÍV Csoportot, meg hallá, ki i$: hifeázik az Úr!
így szóik, én szomszédjokban lakom; esmerem
az egesz Csoportot, majd meg fejtem én az Úrnak
a' dolgot: az éltesAszszonyság* özvegye, a' fiatal,

azt 1 ártja> hogy mostohán hagyatott ?s osztályosa*
rcssséL háulprgaija. A' fiatal színes őltözetű köz-
lök — a* ki nevezett új Sós-Tiszt. — Hm, hm!
fliinnyögc magában oz érzékeny Utazó, ki már
epen könnyezőbe vóit ar szegény ház-nép sze-
rcn&svilensegén; hogy csalatkozna lik az ember!
Feléje sétált a' Csoportnak mintegy nem ügyelve ,
9s már ekkor enyhültén találta azt; merLmind-
nyája még eggyezett abban, hogy a3 testálót szidni
kell: miért nem "keresett éltében többet? és miért
nem hagyta örökségét mindeggyik osztozónak
egészen ?

Bizony jó.Yórik, négy fal közt, sok illyen
Gsoportocskákat mutathatnék én néked egyszer-
másszor Hazámban is!

A9 JUHOK ÉS NYULACSKA.

Égetett a' nyár^ 's legelést felejtve biívtak-
oszve a' lihegő juhok. — Mit toljátok fejeteket
öszve jámborok? kérdi egy bokorból a? nyulacska,
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a' veszteg álló nyájat; tanácsot főztük a' nap
ellen 'í vagy egymást híveilitek talán? Sikereden

-epedéstek , Jvbb fa-árpyékot keresnétek. — Jól
mondod atyaii! felelnek amazok, de fa közel

' nincs, szabad szel led ezésünk pásztor és kutya el-
lenzik , így leg alább fejeink kőltsönös árnyékot
nyernek ; 's ó mclly kény* naelly enyhülés, kö2
hőségben eggyütt-szeny védőkkel öszve pihegni I —

1 Valóban'mennyei balzsam a' Barátság' rész-
. vétele o t t , hol a' sors' csapkodásai gyógyíthatatlanok«

A' MACSKA ÉS HÁZI-EB,

Le eselt a' házi-asszony5 ezérna-gombolyagja*
Heves ügyességgel szökött uUÍnna a' macska, 's
megkapta. —Bravó' kiált kaczagva az öl-ebecske ,
ugyan nyakon kapád egér helyett a' ezérnát! —-
Azt nem'szrgyenlem hogy tévedtem, felel ez ;̂ ha-

, nem szegycnlném, ha egér után ugorván azt el
szalasztottam volna.

Tévedhetni, mindennel köz a' nap alatt 's
menthető: de czéljának meg nem felelni, szenny
'8 gyaiázatl - *'

A' BORZ ÉS RÓKA.

A' Borznak csiklánnya jött eszét fitogtatnié —
Ej ej.f mond fej-csóválva a' Róka, többnyire min-
deg alszol, lyukadtól egy futamnyira is ritkán
távozol; mondsza: mikor oknál? honnan oknál?

A'VIDRA.

A' Vidra lakást fog egy tó odvában, 9$ el hiteti
' Tó Urának,

adsz számot
_ , hiszen úgy

pusztítod a' tót, mint ha te volnál a' tulajdonos.—
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Hallgass, felel súgva a' hal-tolvaj, tudja is Urunk
számát halainak! 's osztáa mi számadók bőrünkéi

fizetni; az enyím ér valamit > dm húzzar-le
ha hozzám juthat!

VERONÉSE PÁL.

Veronése Pálnak, a* láng-ecsetű Festőnek azt
Vétek szemére, hogy az O Testantentomi történe-
tek* Rajzolatjaiban , BenedictlnusBarátokat és Swei-
tzi Gárdákat festett. — Hogy üthettél illy bakot
a' história ellení mondának. — De a' Benedictinud
Barát Barátnak, és a9 Sweitzi Gárda Gárdának, jól
Van festve úgy e ' ? kérdi Veronése. — Azt az irigy-
ség sem tagadhatja. — No tekintsétek hát festésem
tnint rossz Historícus' de jó Festő' mívet. *— Most
is szerencsés azon Császári Js Fejedelmi Kép-Gyűj-
temény, mellyben a1 Veronése munkája függhet!

Minden írót, minden mívészt> af maga osz-
jtályában ítélj*meg»

JUPITER ES MÓMÜS&

íupitéi*, ki kűlomben is, mint tudjuk > min*
- denkor csak a* kis végét foga az Istenségnek, meg-
tinta panaszaikat hallgatni az állatoknak^ Mindea
Nem egész sor panasszal állott elő *R Neme* Ín-
ségével vítta az Öreg Úr* béke-tűrését. — Mát új
őzön-vizet forgata elméjében, a' mint a' friss eszű
Gúny-isten Momusznak egV fortély juta eszébe* —
Fogadjunk egv pár csókjába a* felséged szép leá-
nyának Vulcannénak , így szóll;hogy én a' sűrű
pandsz helyett > meg Sorsok' magasztalásáfa bírom
az állatokat. — Állott a* fogadás., *s a* mint más
nap leg elébb is a* farkaá*nyáj járiil elő panaszait
sürgetni: igazságtok \an, .felel az ajtóti-álló Mó-
niiisz, t! szerencsétlenül íbrmáltattatok; tegnap is
azt álítá felőletfek a* róka, hogy ti csak ha meg

4
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éheztek vagytok vitézek, külömben' egy ökölnyí
pásztor-gyerek is kil^ergetne a' világból — hogy ő
inkább lenne szamár mint farkas, kivel mint rab-
lóval i átall bár1 itíelly hitvány négylábú is barát-
kozni. — Mit? kiált villogó szemekkel a* farkas,
a' róka meré nememet gúnyolni« ő az álnok, a'
ravasz, a' két-színű? mellyik állat nemesebb a'
farkasnál? Merész bátorsággal szerzi eledelét arany
szabadságában — tűri a'hideget, meleget, éhséget;
de azért nem hunyászkodik — hódol az erdő néki
— 'tőle a5 hatalmas ember is retteg, ámbár a* bo-
rit , ha kaphatja, sokra becsüli. Folyt a* boszszús-
nak szájából neme' dicsérete-

Jött a' juh, *s elnyomatott sorsán síránkozolt*
— Bánatod méltó, szegény szenyvedő J igy keserg
vele Mómusz, hiszen még a' nyomorult Nyúl is
gúnyolta nemedet, 's azt mondta: <>sak veled nem
cserélne a' négy lábúk között, — Hogy hogy?
kiált neheztelve a' gyapjas, ürge cseréljenV nyúl-
lal , nem én í minket az ember is megbecsül —
lakást építtet számunkra — őrzőt rendel bátorsá-
gunkra — mi ruházzuk tápláljuk, 's érte télen-
nyáron kész eleségünk ; szelíd^'indulatunkért pedig
minden állat tisztel. Majd ékésszóllóvá leve Neme
magasztalásában a' szelídke*

Utánna a' Gólya repült panaszaival elo: no
lábas! ugyan meg piszkolta tegnap Nemedet a'
Lúd! hoffy majd fel veszel a9 vízi állatokért, *s
még is úszni nem tudsz — hogy undok állatok-
kal élsz — hogy csak lábból orrból állasz. Mint
motídá: nerci lenne gólya a' kg szebb tóért a' Vi-
lágon. — vÚgy e'? felel mérgesen kelepelve a' gólya,
én rae£ Lúd nem lennék bár mi pótolékért! hogy
én puskás előtt remegjek? — tojásimat, kisdedi-
inet féltsem ? 's vagy kell vagy nem szünetlen gá-
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.tőle nem irigyel. Utazásaiban új új tájakat, tókat
talál — '& ehetetlen húsa miatt nem remeg a' ve-4

szélytői. _ < /
^ Sorba jöttek a' panaszlók, mind így forté-

lyozá körűi a* csalfa Mómusz *s egyről eggyig,
mindenikén meg tiyeré a* fogadást. A' menykövés
Ur kaczagva parancsoló* leányának annak meg-adá-
sát; e' pedig pirulva 's teltetett duzniadtsággai ad-
ta meg azt.

l)e mi már ebből a' tanúság? — Először az :
hogyha .sorsunkban eggyes hijányok, kedvetlensé-
gek, és terhek találtatnak i s , de javál-rosfzát
együvé véve, senkivel vagy igen ritkával cserél-
nénk azt fel* Másodszor az: hogy szorít e', és hol
a* csizmánk ? nem örömest kötjük a' más orrára*

A' HÍZÖ SERTÉS ÉS KUTYA*

Miért makacsítottad-meg az imént magad, *s
Vonakodtál fel menni a' hizlalóba? szóll a* házi éb
a' Hízóhoz. '— A' Szabadság'szesze 's nemes esz-
méletem tiltottak, röfög' fonák negédséggel a* ser-
tés. — H m , vigyorga a' ház' őre, szép nemes esz-
mélet az a* disznáé\ mellyet egy kis hintett ten-
gerivel, 's egy két bot-ütéssel olly-köttnyen iheg
tuda njrerni gazdámi

A' SÚLYOS BETEQSÉ6.

Veszélyes nyavalyával küszd Pinkey. Néhány
napja hogv mit sem eszik * fűtött szobában netri
lehet, éjjel nyugtalan álmai hánykódtatják, nappal
sáppadtan mint váz, embertől Szilaj széniekkel lo-
pódzik a* járatlan^ útzákon kereszttíí^ vajs:y ott-
hon zárkózva sohajtoz, 's átkozza a' világ folyását,
Megszóllit sokakat, *s írt, szert kér nyavalyája-*
nak, kutatja az orvoslót, de hasztalan !* nem adjn
tnacát senki a? kéte.s Cúrára, mert Finkéyről
tudják hogy makacs beteg, *a ő minden tagadásra

4 * .
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fogat csikar. Most pistolyt ragad , gyilkot hegyez *
mérget, kever, kötelet fon; de ah az élet édes! 's
hány patika áll a* világban, mellyekken lenne bi-
zonyos orvosság, csak. kaphatná! Az arany fonala
remény bíztatgatja, 's le rakatja vele a' világ-be-
záró kulcsokat, 's betegünk —újra nyö^, búsong,
átkozódik. — Keserves sors! kétség szülő inség! —

Ah, képzelem mint szánjátok a' jámbort szép-
jeim! könnybe borúi szép szemetek , részt véve
dobog lágy szívetek! — De édesim! Finkey barí-
tom nem szerelmes ám, sem nem lépe-dugúlt, épea
nem víz-vagy száraz-kórságos — csak pénze nincs,
*a adós!

A' LE-ESETT MEDVE:

A' Medve nyúlt agykra mászott vad körte ut<fn«;
Eggyike nem "bírván vaskos testével, letört, 'n
magával vitte-le maczkót is. Minthogy eggjrik lábát
kificzamítá, mozdulatlan feküdt esése' helyén, 'a
az állatok gúnyosan kaczaglák a* tehetetlent. — Csu-
dáljátok le ugrásomat úgy e' ? ígyszóll azomban gií-
nyolóihoz, hidjétek-el gyomromból meguntam'már
a' fajárast, kivált ho^y rajta imént tövis ment a'
lábomba, 9s szintúgy jól esik már egyszer ide le —
pihennem.

Ezen szavait Maczkónk, bizonyosan valamelyik
ki maradt Tisztviselőtől lesé cl.

A9 CSÓKA ÉS MÉHEK.

Áf Csóka a' Méh' rajzását csudálta. Be kegyet-
len szülék vagytok! így szóli az eresztőkíiöz;
szárnyra eresztitek fiaitokat, fs nem adtok se la-
kást, se úti eleséget szegényeknek. De vélek adtuk
örökségöket, felelnek ezek, a9 sonkoly és méz-csi-
nálás szép és hasznos mesterségét, s ez több és
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élelmesebb a' bíztalan. Vagyonnál. Lám amott a' csó-
ka tavalyi fészkében , az idea nem szarka költött e' ?

Szülék! nevelést inkább szeretett magzataitok*
Dak, mint múló vagyont!

CARNEADESZ.

Athéné hajdan Elölülőt választott Areopagussá-
nak. Egy jelesre tódulta' voks. — Érdemes/ mond
,egy irigyei közzűl 9 de szegény; ne hogy árus por-
tékává süllyedjen alatta az igazság I — Ettől ne
tarts, felel a' bölcs Carneadesz, szegény az igaz,
de tujf is szegény lenni. — Elváksztaték Elölülőnek *
*& kérőbb méf; irigyei is elnémúlának.

Mosolyogtok: vilitek: ki ne tudja e' könnyűf
mesterséget, mihelyt az akaratos fátura vas jármá-
ba fogta az embert? Csalódtok! Elégedten, kitörő
vagy leg-fflább lappangó óhajtások, irigység, és
erőlködés nélkül, 's hogy a' pórság előtt, kinél
rendesen V a g y o n a' becsmérték, ne pirulj soha
környülméqyeiaért — viselni tudni a'szegénységet,
nem könnyű mesterség I #

A* LÓ, ÜRGE ÉS EGÉR.

Én szántottom, én boronáltain 9a éti is fogom
elnyomtatni! mond a* Ló magát biztatva, a' sár-
gálló búza-vetés szélin 5 kinek lehet több jussa en-
ni belőle? *s kezd mohon harapni maga körül* A1

fazda megsejti a9 kártévőt, mellé óldalog 's bottal
áromlással üzi ki a' kárbői. — Szépen meg osztoz-

tunk Ló bátyánkkal! mond kafczagva az Ürge a'
mellette porczoffó egérnek; övé a' munka, bot, és
szidás, miénk a henye emésztés. Eb cseréljen just
vele í

A' TÚZOK ÉS SÓLYOM. .

A' Túzok azt javaslá egykor a* madaraknak
hogy futni szokjanak. Lessük-által, úgymond e'
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p̂  tadományt a* négy labdáktól, 9a szárnyaink
ügyességéhez Kössük a' láb gyorsaságát! Soka ti haj-
lottak, de a' nemes sólyom: Vessétek el így inti
őket a' buta tanácsot, melly nemzetiségünkből ki-
forgatna egykor, és azt tenné, hogy se földön se
levegőben nem lennénk otthon j tudom miért hi-
tegetsz jó ólom-madár! repülni ügyetlen vagy '&
lomha l

Hasznos a' s^ép idegen példát követni > de
megválasztva. Sajátsága van minden Nemzetnek '«
ezt feláldozni a' követésben — -veszély !

A' VIZSLA ÉS MAJOM,

Az Ű r , kedves vizslájával játszogatott; orrára
sültdarabokat tett '& el-el kapatta vele. Házi maj-
ma , — a' természettől mindent mímelő állat —az.
Ur kifordúliával hasonlót próbált az ebbel; de ez
jót harapván kezén: gazdám, ki uram 's ennem
ád, így morog, ám piszkáljon az errom körül%
de magam forma falat-leső állat ne igen*

A' FARKAS ÉS NYÚL,

Bárányt orozott-el a* Farkas, *a martalékjával
ravaszul szökdécselt előre-hátra, balra és jobbra,
hogy ön nyomát veszíthesse az üldözők előtU —
Istenem! fel sóhajt a' nyulacska, egy bokorból les-
ve az álnokot, nékem is így kell fortélykodni,
hogy nyomom rejthessem} pedig ő a' bün úljáu
jár, én a* légynek se vélek.

Tapasztalásom barátim! hogy a' világban gyak-
ran éri egy sors az ártatlant és gonoszt, 9s av ból-t
dogtalan gyakran vegyül az istentelen* sorcába.

CORREGGIO.

Correggio, eggyik mester-mívét az Éjszakát
láttatta. Kit kit el fogott a9 méltó csudálkozás,
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egyedül egy tudós akarván mutatni értését, keresett
*s talált hibát a' remekben* — Minek vala, úgy-
mond a* Mívésznek, az Éjszakát, a' természet álmát,
a' halál gyász képét váiasztnod ecset alá tárgynak,
holott azon erővel a' Nappalt is festheted? — El-
mosolyodik Correggio; csak nyomosabb gáncs ne
érje mi vemet! •

Af BAGOLY.

• Szörnyűség I az irigyem mennyi! mond a' Ba-

foly, ülök vagy repülök egész madár-csoportok
olygatnak, ^kergetnek. — Mit tudnának benned,

irigy leni Koma? szóll kaczagva á* Véresé; inkább
hiszem szeretnének ki űzni a' madár-nemből,
mellynek csúfja vagy szemes-füles l

Nem tulajdona e' minden ezudarnak, érdemeit,
nemes lelkét vetni okúi ha gyűlőltetik,, 's ellenei
irigykedését f ha méltán üldöz le tik ?

A' GAZDA ÉS FELEZŐ*

Kedvezett a" szél a' szérűre , sűrűn forgott á'
szóró lapát, 's vígan suhogott ja' felező a' szom-gar-
madán. — Mennyit ki visz a' szél, mennyit le visz
a' felező! sóhajt a' gazda, hát még a' rosta men-,
nyit nem húllajt által? mi sem marad magamnak !
— De tiszta lesz, monda a' felező cseléd 's becses;
a9 gazt sem a' malomba nem őrölheted, sem a'
vizsga árosra nem tolhatod. -

Sok írónk e' gazdával tartván, majd a' felezőt
kífnélte, majd a' rostát felejté a' szegen, 's mun-
kája gazos leve*

A' PATIKÁS.

Hidjétek meg Uraim! soha sem üt jóra ki : ha
a v kézi munkás bölcsei 9 a' napszámos kormány-dol-
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?;airól taaakszik, *é a' csupa kéz csupa fej kíváa
enni! ,

Egy Városka1 Patikája kelendő leve a' Várme-
gyében. Friss *s jól tartott' szerek, olcsóságok a"
lehetőségig, a* patikás' ügyessége, 9s talán a* Vá-
roska' két jeles Orvosa is, el terjesztek hírét-ne-
vét, melly a' szomzéd patikákat el t eme lé. De
most az emberiség' azon köz csiklánya: többre
torai mint a* mire hívattattunk, meg szédíté jó
Patikásunkat is. — Mit ? én csak kezek legyek Qr-
vos Uraimnak? kinek fejét szintúgy nem üték
tökkel mint az övékét'{ így tanakodék magában,
orvQs-köny veket hozat a rakásra, 's a* gyógyításban
kontárhodni kezde. Majd a* jeles városi két Orvos*
rendelmétiyit gzirkálgatta ŝ a* szerkészítést ön-ké-
nye szeréat változgatta, maid mâ a rendelgetett a*
betegeknek, gyakran nem kímélló ki-fakddd$sal*s
becsmelések kel a' szomszéd Orvosok ellen* Mi vált
a' dologhói? szünetlén kongtak a' harangok, nem
leve. pihenések a' sjr-ásóknak, a' temetés egymást
érte, s pestist remegett minden; míg nem a\ figye-
lemre serkent két' jeles orvos meg sejté a' Patikáa'
bitangolásait \ *3 a' Felsőségnél gátQt v^ttete \te-+
tételiQek,.

A' BETEG OROSZLÁN,

Nehéz betegen feküdt az Oroszlán. Láb-hegyen
jártak barlangjában a' nemesbek, nem gondolva,
a' gyávák. Ezen utóbbik köat a' majom, keveset

, tígyelt a' tehetetlen hatalmasra r 's szemtelen csínje
arra vetemedett, hogy fa-kéregből szamár-füleket
alkotna a1 szegény betegnek. — Halállal büntesd
e' vakmerőséget! sürgetek a'Király' hívei —. Hagy-
játok barátimi felel gyengén a' meg sértetett, a'
beteg Oroszlán igazán fél-szamár l
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A* KOROSSÁG' ELSŐSÉGE.

Egy erdő1 madarai mulató öszve-jövéseket tar-
tottak, mint rendszerént szoktak volt Májusban,
a' iák uj lombjai között. Illyenkor az erdő leg-
korosabb madara énekelt dalt a' Tavasz' meg ér-
keztének, 's a' többi miut remek mi vészi dalt, lé-
lekzet-szontva hallgatta 's.csudáita. Méltáa isy mert
úgymond, a1 leg korossabb madár, számosabb je-
les hangokat 's dalokat hallhatván életében; azok-
ból könnyebben szerkéz te thet-öszve egy remek
dalt a' Tavasznak, mint egy próbátlan múlt nyá-
ri költés. — Most egy vén &uvikori vaia a' daliás'
sora, 's ez feunyen kezdi visítni faja szokott si-
koltását, özájtatva csudálja a' község, javallva szár-
nyat csattogtat az aljas madarság; de a' Fülmile
és Csíz iszonyodva dugják füleiket a' sértő vijjogás
elől. — Hadd kezdjea dalt az én szomszédném a'
Fül'mile! szóll a' csíz a' gyűlés előtt, olly torkot
régen hallottam. Kezdi dalját a* meg kéretett dalos-
n£, édesen hangozza az erdő viszsza csattogásit, 's
qz értőt1 raejjei kénnyel, duzzadoznak a* bájoló
hangokra. Ah de nem így a' pór madárságé! Mit?
Sjiignak, csevegnek, visítnak minden felé, ő dal-
•jon itt előttüuk rének előtt, egy madár, kinek
még az orra se barnáit jó formán meg, 's a' pe-
hely még ki nem verdett új tollai közzűl? A? cse-
vegés mindég élesebb leve *s bár mint vítatá a'
csíz , hogy a' dalt, nem a' dalost-kell nézni, meg-
kelle a* szép torkúnak szűnnie i

Ezen mesémet egy Gyűlés zúgása között alko-
tom , hol épen egy öreg Tábla-BirQ ültetett le egy
fiatal Tiszt-viselőu

AZ ÚRFI E8 INASSÁ.

Egy férjfisága' izékéire házasodott Ifjúnak új-
jan, midőn még jegyben járna, keményen szorít-
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ván* markába a' nehezen forduló píncze-kúlcsot,
meg pattant a' jegybe kapott arany karika gyűrű/
Meg borzad az Istenadta e' gyászos ómentől: e'
rossz jel „Jancsi! így kiált a' legényének, ki Ur-
fiaink szokások szerént, ugyan azon személyben
Titoknok is vala. — Ej mit, Ten's Uram! felel ez,
csak ollyaíi az, mint az álom, hol üt-be hol nem.—
Haza kerül a' Meny-asszony, de néhány hónapokra
unottan hagyja el férjét. — Ezt meg jövendöltem
Jancsi, mihelyt a' gyűríTmeg pattanti mond, a*
bús szalma-özvegy. A' Titoknokos inas meg csó-
válja fejét: én csak azt mondom Ten's Uram I hogy
a' gyűrűt nagyobb erő érte mint a' menyecskét j ~
itt az egész bibe J

Meg kíméljétek Ifjak az élet-erőt I azt ledéren
el-fecsérleni ön-gyilkosság; vele az isteni szikrák
pattognak ki belőletek, 9s bóldogságtokat csirájá-
ban zúzzátak-öszve l

-. v A' KÉRÉGETŐ BORZ.

A* Borz egy kéregető Xevelet írt egykor Ne-
jnéhez, illy formán: dicső Borz-Nemzeti kiért
buzog bennem minden erecske, erecskéraben min-
den csepp vér, századok' ólta esmeretes vagy már
a' négy 's két lába állatok között, húzomos alvá-
sodról, mellyel minden állatot múlsz 's lialatlsz;
esmeri az egész állatok' Országa hideg-lűrő és gyü-
mőlcs-gyűjtő ritka tulajdonságidat; de még sok
van előtted nagy Nemzeti hátra í Az Évét meg
győz fa-mászással, ',a' Ny est szőre finomságával,
hogy többeket ne említsek. Engem csupán Nem-
zetem' fénye 's érte lángoló kebelem vonsz arra,
hogy magamat az ő hasznának fel áldozzam. Ada—
kozzatok tehát úii-kőltségre számomra % én megyek •
utazom, vándorlók pusztáról erdőre, erdőről he-
gyekre, míg nem el-lesem Nemzetem' számára a'
fa mászás és szőr-nemesítés titkait, '$ azokat meg
hozhatom nektek.
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Szép rakás eléséget öszve-adakoztak $' jám-
korok*; dehogy azutazó valaha vissza tért volna —
a' História nem említi. Hogy a' két titokra meg
nem tanította a' borz,-nemet onnan vgyanílom; hogy
mai napig se massza a' fát, szőre pedig most is
Coak vadász-tarisznyának való,

á

AZ OROSZLÁN 'S TÖBB ÁLLATOK,

Az Oroszlán óhajtott bizonyost tudni az em-
J>erröl. Fessétek-le nékem ezt á csudás állatot, így
szóll, ti kik közelebb jártok hozzá. — Ragadozó
tolvaj állat biz az ! mond a* Farkas* — JJsraerlek
Koma, inti az Oroszlán, hogy magad után szeretsz
ttélgetni 's örömest rágalmazol. — Mondják hogy
esze volna, szóll a' ilóka, én ugyan nem sokat
jalálok nála. — Irigy állat! — Felségedhez képtst
csak Tigvan hitvány erőtlen állat 1 mond törlész-
Jcedve a; macska. — Kis lelkű csapodár! — De jó
4ilat az ember, nem eszi el á' szénátszalmdt tőlem,
ordít a' szamár. — Ostoba! — Van valami méltó-
ság a' termelében, így a' majom, sokat vet hoz-
asám! — Hetyke bolond ! — Már csak valljuk-meg,
mond az eb, hogy hívhez hív az ember, ?s a' ki
néki szóigálatokat tesz, nem sajnálja a' csontokat
attól. — Hát te Juh mit tudsz róla*? — Én, felel
ez , csak a'gazdámat esmerem, 'sannyit mondhalok
róla, hogy anyám bőrét a' hátán hordozza, fiára \
hiWit.a' hasába tömte, magam szőrét pedig kétszer ^
szedi-le évenként rólam. — Hm, mond az Oroszlán
ekkor,'látom nem csekély munka, a' sok színű 's
tekintetű tudósításból, távolról megesmerni valakit *
de minthogy te hív kutya, barátja az embernek,
olly fog hegyen dicséred > mint a'hogy füvet szoksz
harapni, az egyűgyü 's epétlen juh szavában pedig
nem lehet kétkednem, bizonyosan — haszonleső
lesz az emberi
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A' GÖRÖG NYILAS.

Hányszor találtad a* czéit? ezt kérdi < _
Atya győztes Nyilas fíjától, a'mint ezazOÍympial
Játékokból haza J9U. -— Jó nyilas, édes atyám p
azt számlálja: hányszor hibáz 1 felel nemes büszke-
séggel az ííjá.

így a > régieknél nyilasok, festők, faragók>
írókí De hát mi mostaniak, főkép Iró-társ-Urak^
e* tizenkilenczedik szazadban! mellyik kérdést ér-
demienénk élőnkbe ?

BACHUS ÍS NEPTÚN.

Bachus és Neptún, nectár-pohár közt öszve-
resztek. Azon yólt a' vita t hogy a' bor tesz e'
több hasznot a* világban vagy a' víz. — Bízzuk vak-
tában az első emberre a'kire Mercúr bukkanni fog,
perünk' el-döntését! így kiáll Bachus %

 fs Mercúr
le küldetik az al-világba. Szerencsére Korcsmáros
yólt, a' kit Mercár meg ka parit ha la ; *s ez , az okos ^
félvén valamellyikét, meg hacagítni a' hatalmas
Isteneknek, Bírói békét eszközje köztök, a'bort-—,
vízzel párosítván öszve.

Hatalmasan bíróskodnak, azólta is a' jó Korqs^
marosok i

A' GERLE ÉS RÓKA.

A* Gerle, párja mellett űit egy gallyon, a"
tetőn, f8 kény-telve uézelgett4e a.* magosról szél-
lyel, a' sziép vidékre. Fülelve kullogott fel a*
róka, — Tán téged is a* szép ki-L^-
így szóilítja me^ emezt. Úgy e' dicső le nézni
innen a' szomszéd kies völgyekre ? — Szép, dicső l
felei ügyeletlen a* rabló, 9s orrával szaglácsol; d*
mintha én i tt közel — major-azagot érzenék ?
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Találtam ollyakat, kiknek a* széphez valóban
orgánumok nincsen! 's tpbbeketj kiknél a' Szép'
becsmértéke csak haszon!

A' LIPSZIAI VÁSÁR.

Nem régen a* Német földön, égy rend felett
Buzgó imádója a1 Régiségnek, a* többek közt azt
vítatgatta, hogy pap/r helyett, jobb vólrtá ma is
fa-kéregre írni; úton útfélen kész lenne , úgymond,
író-szerünk. Víttatója, felelet helyett, meg hordí
a* leg közelebbi Lipsziai vásárban; 's az árúba
eresztett könyv-halmokat mutogatá néki: Uram !
már is ritkulni kezdenek az erdők, így szóll, ha
pedig fa-kéregre írnánk, már Spessfcárd és erdő-
társai, olly forma képet mutatnának, mint a'
nyúzott borjúk a' mészárszékek előtt*

AZ ÜGYEFOGYOTT JUH.

A* nagyobb Négylábúk uszvegyűlének, hogy a*
Juh .ügyefogyott állapot ján segítsenek. Abban meg-
éggyezének, hogy segítniek kell; de mint? ez vala
ö* bekkenő, ftiert a* juh-saoyarcatásból mindeggyik
kimosdá tnagát. Addig tanácskozának, hogy a*
szegény juhnak bárányát tejét elfogyaszták, őorsa
pedig csak — ugyefogyott maradt}

Â  PULYKA-GÚNÁR.

A* Pulyka, píttyedt veres orral, 9s kitárt farkai
berzenkedett tojója körüU — Csudás állat! tnond
az Úr, egyébbkor se orrod se farkad úgy szóllván*
9s midőn lakadalmazol , mit nem mutatsz! — Úgy
van az nálunk is, mond toiosolygva az asszony: af

Vőlegény többet mutat mint a* Férj ád, hanem
orrot — az igaz, a' lakadalom után ereszt*
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A* PATAK-ERECSKÉK:

Két ki» erecske, csekély pa tok ócskává fpfyt
öszve. — Testvér l így szóll az eggyik , jer széle-
sedjünk, pntMink ki a' síkra; otl még tán idővel
hajót is hordhatunk* — Maradjunk szűk árkunk**
lían! felet az okosabb, ha ki öntünk el*issza a'
főid kevés csépijeinket; most lcg alább csergú'nk*
'a ha vizünk zsilipre szorul, még malmot is hajt*
hatunk.

Arany példa-beszéd; addig nyújtózz a* med*
dig pokróczod ér l

, A* FARKAS Í S SZAMÁR.

A*Farkas bárányt Orozni indáit. Már közeli-
te a* nyájhoz, a' mint a' Juhászt egy kedves esti
dalt tilinkózni hallja. Meg vonja magát egy árok-
bán , ?s et-raeadtatással hallgatja a' szokatlan han-
gokat. Könybe lábbadnak szemei, a' mint szomo-
rúra hajlik a' dal* *£ vad mejje nem érzett lágyu-
lásra olvad. Figyelve losi Fogásit a' bokor mellett
heverésző Szamár. — Hát ha, úgymond magában,

, én e' lágyulást, *s e'könnyeket d' rabló szemeiben^
szegény juh-baráíira' hasznokra fordíthatnám? —
Próbát tesz , Js a' Farkas les-helyéhez jutván : bástya!
igy szóilítja meg v könnyeket csala szettledből a*
gnzdám* sípja. A' hol a' szép hevíthet, nemes ér-
zésnek is kell ott lenni. Engedj hát nemes szíved-
hez férnem, lépj barátságra a' szegény juhokkal
é* szűnj meg fojtoga fásaik lói. — N o ugyan szamár:
egy gondolat* ez a' tiéd! felel Fogási; én a'gazdád*
sípját örömest hallom, bárányát pedig Örömest
falom, érted é?

Máá az AesthesiV könnye, más a* Virtusé*
' és a' lágyult nemes szívé. Hány kártyás, feslett

életű, Igazság-törő, 's piílya pityerg a' játék-*
színben f vagy a' Komán mellett — 's marad a'
régi í
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AZ EGÉR, ALMA-FÉREG ÉS PÓK.

Az Egér he lopta magát az élés-tárba , hol a*
télre rakott almák közzűl* egy pirossát meg-kez-
dett. Kedvére rágta azt, a* mint benne egyszerre
élő állatra — a Ima féregre talál:, mit keresel le itt
atyafi? kérdi bámulva. — Ez az én hajlékom 's
élelmem, felei a' kukacz, bár ne'bántanád! — 'S
te ez Örök egyfélével meg tudsz elégedni? kérdi
ismét az egér; engem egy eledelnél a;z éhség 's
unalom ölne el. — Az éhség nem, meg szollal egy
pók a* szegletből # hanem az unalom fojtogatna

f yáva! mert, most minden munkád, vágyód, ys
edv-telésed — a' pákozság, és változtatott nya-

lakodás.
8ok házasságtól iszonyodó nőtlen uracs ka, van

egy latban a' kis bajuszossal*

A' SZEMTELEN YEKÉB.

A* Veréb egy télen ieszofeott egy Mágnás'
élő-szobájába, és estvénként a* nagy függő Límpa
felette vett lopva ülést magának. Örült a' kellemes
menedéknek* mert ment volt zivatartól hidegtől,
's alatta a* látnpa világolt és melegített fs; de
csak hamar ki sült lidérczsége! A' gyáva be szen-
nyezte a' pompás lámpát; a' boszszús cselédség
ki leste a* tévőt, 's reá csukván az ajtót, macska
körnieire adíi-

Így lopódzik , így simúl-be sok szemtelen a'
becsületes társaságokba i de csak hamar ki tetszik
a* szeg a9 dákból-

AZ EMBER.

Az ember1 ziígolódnl tezde dz Istenek ellen.
Ti kik kegyességből azt akaratok > úgymond * hogy
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veletek legyünk rokonok, miért alkotátok hosszá-
ból formánkat a' csúf majoméval egynek* 's bele-
inket az ocsmány sertésével egyformán? — Azért*
felél intve Zevs, hogy rokonságunk téged süllyedni
ne engedjen, csekély formád ne dölyfósködnn

A' KOMLÓ.

A' Komló egy nemes fajú oltványra futott-
fel, 's ezt elnyomta. Melly méltatlanság, szápa-

.kozik a* kis eper, így hagyni téged jeles gyű-*
mőlcshozót veszni , és hitvány"Komló miatt \eszni !
— barátom, nyög a' fa. Serfőző a' gazdám, 'a
aimak tüdőd, komló az első gyümölcs*

k9 MAJOM ÉS LÁMA* s

Ugyan bojtos a* gyapjad! szóll Yigprorgva a*
majom a' Lámához; mit adjak hogy le nyírh essem?
el kelne alám a'híves éjeken* Tudod e* mit? adok
egy olly valamit, a1 minek én hasznát nem vehe-
tem ugyafl i de reád nézve tíagy kincs* — Reá
Téteti magát a' Láma, oda adja gyapját', 's kap
érte &' Majomtól — egy széna kancső-csutakot $
mellyet az úton el-vetve talált.

A* SZABŐ ÉS URACS-

Êgy fél-szeg ható uracs csinos, ruhát renddé
magának a" Szabónál, ki első vala Városában. El-
készült ez, 's az Úr, nagy fűkre előtt fel próbálá
a' rnhát. — Jlli ez ? igy támad a' .szabóra , il!y híres
Szabó illy ocsmány állású köntöst tud szabni?—*
Lehet még igazítani rajta, Nagyságos Uram, felei
hunvászan a* Míves, *a el yidzi a* munkát. Más-
nap elő-hozza ismét, de újra rosszul áll; 's új
bosszúság éri a« uracsot, új szitok a* Szabót. Fej-
csóválva viszi ez Ismét igaaítni a9 ruhát; «zab*
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vdrr* V«K« tóid • 'a gondolja hogy, már mindent
el követett* Bízotton adja azt az Ur* testére: de
rgek! méĝ  rútabbúláll mint az előtti itt feszít,
omott cánczos z itthosszú, amott kurta. Dühös szelet
iuvallva hányja le magáról alz Úr, *s kergeti-ki
ajtaján a Sasairól. -•—K agysás Uram ! mond végre ki
fakadva emez, toiég eddig az egész Város kedvelte
munkámat; de én cáak a' testhez tudok varrni
ruhát, nem a' ruhához testet. x

Sok jelrs ^ró, így van egy részével Közönsé-
gének. Munkáját el-készítheti a' jámbor, ésszel iz-
l é l d bá i d t l k ö i é á

j j
; de bár ni in derít elkövessen is vég ráspo-

lyával—eszet i Ízlést, nem adhat a'.profanum vul-
gusnakí ,

V • A! PÁRDUG2 ÉS RÓKA* •

Honnan Kpnia • honnan? kiált a*PaVducz ú*
RóVának* — AJ Tigristől, felei ez. -^Mit kerestél
azon~ vérQngJSŐ gax állatnál, ki nem átall gyáva
létére a' nemes Oroszlánnal mérkezni? kérlek h e

,gyalázd lealázássalnemed.— Hm, mond a' ravasz*
pedig felőled tifem'rostul emlékezelt, úgy látszik
sokat tart rólad. — Úgy é? szóll a* meglepetett,
hfszén én se vagyok épen, ellensége/— Sőt reám
bízta, folytatja a* Rókb , tiicgtudni"., ha kedvelted
e* a* friííS'Gazella-húst? egy czímert szánt számod-
ra. -*- Ó kedves barátom, kiált víg szökéssel Pár-
duezunk , menj ^ fuss, koszöntsd azon jó atyámfiái« '
szomszédómat, *s mond, hogy ha az Oroszlánnal
leénd ugye, övé segélyem, erőm, vérem.

így köttetnek rendszerint barátságaink, így
szövetnek ítéleteink masok^ felől* Ha Valaki bennünk
érdemet keres *s talál, mi is azonnal hajiunk ben-
ne azt keresni 's találni.

A' KÓLDÚS -ÉS MAJOROS.

Semmi az embert úey le nem szállítja ég! szár-
ása nemet eszméléséről, mint midőn nála az

5
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indulatok zúdálásai és zajjai szent korlátokat ront-
nak-öszve, 'a a' Természet; és hála* nemes köteleit
szaggatják széilyel. . / • • '

Egy betege lájni Kóldiis* méregből > az a tán na
ugató eb után sújtá mankóját. Most már sem ide

d t d i * h V Mj ki

ogy felejtheted el,úgy magadat * feddfc
utolsó ^vámolod 9s oltalmad hit\óny
hajítsd :

ez, hogy utolsó ^v
méregből el hajítsd :

:AZ ARANY ÉS VAS.

Az arany meg unt az uzsorások9 fonnyadt
zeikben-, a' vas paraszt munkások'durva markaik-
ban forogni; eggyező akarattalJtehat cserét tesznek
egymással. Plátusz eleibe viszik azt -jóvá-hagyás
végett. —?•:4 Te arany í így, végez, ess, \ szerezdmnak
igen hajlékpny vagy, te pedig vas! fény leni igen
durva; ktki maradjon abban:> a'miben, éa mire
születeiíU •"[-., Í '

,; A' HAJTSÁR i s ÖKAÉÍi ;

i A' Hajts^rok hízjott ökröket hajlottak Szenes,
felé, A' könnyebb té/stűek könnyen haladtak elő-
re , *s kaczagták a' hátra-majjadiókat. — Bár fi is
hálúl ödöngnétek! szóll nékik a9 tulajdonos, töb-
bet érnétek, .

, Az Encyclopaediai - Conversatiói - Lexiconok-
hol, Pólyanthiákból, Könyv-laistromokból,, 's
Recensiókbol könnyű szerrel készült, '$ évenként
több kötettí munkákkal haladó TúdóakáinJknak
ajánlom e'kurta mesécskét.:

A'JARKAS ÉS RÓKA.

A* Farkast bárány-orozásra sürgette az éhség.
Meg lopta szerencsésen a9 Juhászt *»*s míg e» a'
nyajat fordítná, bundáján hevefésző bárányát fel
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kapta. A?/erdő-Bzélben a9 leg első bokornál tanyát
tít, 's álig várja hogy magát meg Tendégelhesse ;
de mmt nem hűl el, a' mint a' bárány helyett,

tántízolunk mellette! Meg les lem vele tegnap a*
Juhászt v tele van az szép hangokkal. — Az éhe$
farkasnak , dú'nnyög bosszúban Fogási 9 hang helyett
hús , duda helyett bárány kell l

Ezért kehiek nehézen az Aesthesis* mívei!
szem, fül5 gyönyörködnek ugyan4 de nem esdek-
lik, nem parancsolják a* prédát, mint — az üres
gyomor,

AZ OKOS BÍRÓ/

Egy bor-kereskédő, bora arát követé Vevőjén
a' Bíró előtt. A' Vevő azt állítát hoffy a' pénzt
lefizette. — TensUram ! mond a'Kereskedő, mind
illy finomak voltak az eladott borok, mint ezen
líltalag, mellyel a* Tens Úrnak kívánok kedves-
kedni.— Úgy vari! felel a' Vevő, de én mind ílly
«zép Császár-aranyakkal fizettem-meg, mint.ezen
egynéhány, mellyekkel a^TetisUrnák tiszteletemet
bátorkodom kijelenteni. — Derék emberek! kiált
a' Bíró, bízzátok reám a' dolgot. •— Mit. csinálsz
jn«r most vélek? kérdi egy barátja, a' felek el-
távozta után, a' Bírót; állásod ugyan kényes. — '
Gyermekség! mond az Igazság9 Sáfára, egy darabig
tíztatom őket, azután dolgaim miatt ügyökre nem
érek, majd itthon nem találnak, 's végre goromba
leszek gyakori alkalmatlanságokért, míg, vagy meg
nem beiéinek, vagy perökre nem unnak.

A* RIGÓ ÉS CSERE-BOGÁR.

Egy pénzes jött-mentnek, ki magát régi jeles
Törzsötökhöz méregette i tízt mesélem eeykor:

Biztosan dongott Májusban a' csere-bogár, egy
cserén ülő Rigó körűL — Jó napot bátyám! így
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azóllítja meg végre hetykénf-7* Jóikor lett^njc atya-
fiak !t kérdi a' büszke fúttyös madár; —Íját ricra
látod, felel a v csere-bogár; hogy szárnyalja*
mint neked, *s repkedek rnint te? tán :csak
kétled hogy én is a* ina darák', seregéből, valót va-*

»} gy°k; ~ Úgy e'? mosolyog a' Rigó.;, de a' tiMg
azt Jaírtja ára • hogy a" bogárnak, lia sjstírnya v-an,,é»
repkedj— szárnyas bogár, deuem rnadíir*, ,,..\ .

A' MADARÁSZ ÉS FÜL'MILÉ; '' ' <

Síp-láda utón akar la tanítani Fíil'i^iléjiet.
Madarász. Szorgalommal forgatta azt élőtle^.fU
a' madár csak mosolygá sikeretlen fáradozását. —
Hagyd el Uracskám ! Vigymond, minden munkád ha-
szontalan.. Olljr madárnak sípolj, a* kinek.,a'ter-
mészet , dal helyett hitvány pipegést adott a' szájá~

' J>a, hogy a' mesterség feledtesse e* mőstóhaságot;
én csak, a' magáin hangjánál maradok/ , ;

A' Geriíek ezt súghatják a' csupa regpla-mes-
tereknek. , ' .

•

AZ Í N TALÁLÓS MESÉM.

Egy furcsa jószágot véltem, 'a9 zsebemben van^
a* ki ki-találja szolgálók veTé:'

Arany forrás annak a* ki nekem adta — arany
forrás annak a1 kinek én adom — pénzt adtam
irte , pénzt adandók érte — kétes reményt kapok
vele — 's ügy veszthetek mint nyerhetek benne —
úgy eshet, hogy miatta el vesztem azt is, a* mim
maradj!

Úgy e' nadragulyát ettem , midőn ill'y kétes
kereskedésre hánytam ki pénzemet? -— An de c f

Í'ószágocskámmal.jó Urqim l leg alább nyertem.egy
lit-Levelet, ha a' Pólusokon túl fekvő ki>s Or-

szágba találok el titazni f mellyel he bizonyíthat
tom, hogy Hazámból methodice expediáltattaxn.
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Tán fejlik jó. Urai(m^ hogy $% joszíígocskára
•gj — orvosi Recept. Isten ójjon kit kit íüy ve*
jzélyes kereskedéstől, mint az enyíni!

A'j FJÍSZKELŐ VERÉB.

Kényt éthclni eV.világban nem kis része a'
* földi boldogságnak ; de a'' kincs szomja* és du1*
érték, majd m.nderifcör veszéllyel terhesek.

A' veréb fészkelni. kezd,ett. Szerencsés yólt
•zei-ei, •O93ye7hordffcaban.it közel kapta azokat, *s
a' padláson'a'- szaru-fa megett meg rakd fészkét/

. Alkalmas vala ez, de a* telhetetlen nem elégedett
még meg véle, szemei, kíváncsin tekintgettek az
udvaron boáéggel heverő fészek-szerek re* — - Még
e' tol lal ! még e' sza].tna<-szálat 1 még e? puha.mo-
hoc.káfe! csa£ még e': gyenge pelyhetskétí így
«zóllamindenkorraagába, '& addig horojogatá, addig
tömé •mirwl ezeket fisz kébe, míg a? .szerek mind
a' kel oldalán a' szaru-fának ki nem csüggöttek*
A' gazda pajzán gyereke meg sejté a' ki tetsző
fészket' — *:s mit^resteine a* gyerek egy madár-
ieszkért ? — fel mászott 's ki sodorta azt, "az ostoba
verébnek már bejane csipegő fiaival;

Af KOPÓ ÉS A' GAZDÁJA,

Egy Úr kirlök a' Vadászat szeretett kedv-telé-
'ne vala, el ajándékozta eggyik vadász-ebét egy
kedves barátjának. Szomorgolt az eb 's biisúliábaii

' az ételt is meg. vetette, — Mit bűsiilsz jó Lantos?
így vigasztalja az 'új Ura, tán csajt nálam sern
veszel el éhen, ha vadász nem vagyok is.,— El
hiszem Uram! frlel az eb, de hej! be másként
van dolga a* jó kopónak,. a' Vadásznál, kinek a*
vad-lakta helj'en , ligeten , -erdőn ; mintegy barátja,
másként meg" ott 'a ' hol csak házat őriz J

Más Maccénás , a' ki csak ád, más a' ki maga
i« érti miért és kinek ad.

i
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TOL VAJ-EB.

Egy kutya ételt csent a' konyhában, 'á be.
szorult feje a' fazékba. mellyből azt faldosta. —

vas-lapockának 1
így vagyunk mi többnyire hibáinkat és vét-

keinkéi! ha szemet hunyunk és senki azokat sze-
rénységből előttünk nem hántorgat ja, azt véljük,
hogy nem is tud rólok senki semmit.

A' CZIGÁNY' VENDÉGSÉG.

Kéz-iratps öreg Krónikámból olvasom: hogy
*gvkor a* gazdag 's tréfás Czobor véndéglést ren-
dele szüretelő Czigányainak. Elevenebben már nem
mehetett a* szedés; a' bár gyorsan fordiíló putto-
nosok lustáknak kurholtattak a' ked\re gyúladt
barna seregtől: mert a' borház megett a' gyepen
síírű füst gomolygott, lángok loboglak az ég felé,

napra telteié pislogatván, nyugtalan
várták embereink a' delet. El ért aa valahára, 's
mozsár-durranás adott jelt ebédhez a' Csigány^ág-
nak. Mint Varjú-sereg az új szántásra, úgy omlek
az éhes Csoport le'a* tanya felé.— Ökröt sütnek!
rikolt a' nagy tűzről gyanítva az eggyik. —Lesz Fánk
és Pástétom I kurjant, látván á' sok főző személyt
a* másik. — Le késztetődnek a* csinosan terített asztal
mellé, 's egy szolga hoz-fel az ahétozókn&k — egy
malom-kereknyi tálban egy — sült Verebet. — La-
kozzatok ! úgymond a9 szóiga, ezt izeni nektek 0
Nagysága. Meredt pillantatokat vált Pharao' népe
egymással, főt csóvál, 's rejtett bosszúsággal uyelir
az éh-koppoU Hogy tetszett d vendégség7 kérdi
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kuczogva az el-osonókat Gróf Czoftor. —Jól Nagy-
ságos Uram, felel savanyú képpel a* Vajda; de
illy nagy Úrtól, illy nagy tushoz, ennyi Szakács-
hoz •»- egy Veréb -»- csak ugyan kis pecsenye I

Helyre hozta é Gróf Czobor a* tréfájátí Kró-
inkánk nem említi*

4 f VARJÚ ÉS CÉRES.

A' Varja Cércst h&elgé körűi, 's általa az
Istenek' tanácsához folyamodék, hogy jutalmaznák
meg azon hűségét, mellyel a' Szántó-vetőt, mind
midőn barázdát hasogat, mind midőn magot hinLe-
get , mindenkor nyomba, követi, 's mint egy barátja
a* Szánlás-vetésnek. Senkinek sem ötlék észébe •
hogy ő bogarat s férget les a' szántó után, magot
lopo^at a' vetd ntá», '• a' több madarak csudáitára—
Ijosszú élettel áldatott meg a* gyáva 1

Ritkán van a'Jutalom egy arányban az Érdem-
mel; mert a' Világ jutalmazása vak, 9s gyakorta
csak az ön-kényű szerencse9 munkája.

A$ KERESKEDŐ R(}KA,

nem
pinczé-

Egy iszákos bor Kereskedőnél^ — nem tudom
meg értette e' ? mert ketten segítettük fel a* pi
J)ől — ezt a9 meséikét mondám :

egye mejf i
magamhoz. — Ezt a' ládámat'farkas kóma kéri,
de nem szokott fizetni; jobb valami mint semmi,
bíz én meg eszein.— Csibéimre a' szarka alkuszik;
de ő soká szokott alkudni, ** utoljára is csak kör-
mön veszi meg, 's osztán úüílom is azt a1 sok alku-
csergést hftl),gatni. Jobb ha egy mis után magam el
JLŐUQIU. — így az 4pró marha kereskedőből, utol-
jára, is csak toll és pohely-kalmárka leve l c
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AZ ÖS2VJÉR ÉS CSIKÓ,'

A' Szerencse' új Emeltjeit rendszerént gtfg
puffasztja, azou nt?tues kevélység helyett, meHy
vélek nem szúlelett. t :

Ne menjünk olly őgyelegve, járjunk bcgve-
aebben! mond az öszvér a' mellette menő Gs kó^
nak, majd azt vélik szamarak vagyunk, •— Néked
szükséges hetykén járni .felel ez, hogy más álha-
tókkal felejtesd rokonságodat* mellyel néra mész-
sze hasryól; de éu nem tortok a' félre-ésmért^-
tejtől. . ,

A' C&ER,

Egy Moecendsom' számára , mid '̂a rossz verseit
* olvasá-fel elöltem, ezt a' mesétekét kohóiam :

JBoszszúsan nézte a' szálas Cser4 hogy aljában
a' kis mogyoró-bokorról gyümölcsöt szed a1 gazda*—•
Hát makkomból nein raksz a' zsebedbe ? így s^ollítja
meg epésen. -<- Nem, jó fám,' fel^l az U r , makko-
dat sertésemnek h«-igyom ; hanem ha házamhoz osz-
lop vagy gerenda fog kelleui, majd meg kereslek,

&* B^KA1 ÉNEKE.

Már csak yalljátok-meg, kiált önelégedten a*
béka, hogy különös báj *s lágy kedvesség foly-el
énekemen* — Úgy van, le szóll egy galyról a'
Rigó, hosszas szárazságban tiéd a9 leg nagyobb
publicum.

HYMEN ÉS ÁMOR.

Hyraen és Ámor az ó időben el válhatatlnnok
Tollak* A9 hul eggyik volt ott volt a' uiáiik « ,
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vagy nyomon követte társát. A' repkedő*gyermek
idösb testvérje* kedvéért nteg-felejtkezett sz.h*-
nyairól , *s tipegőit ő is a'; híítkaí haladó bdlya
níellett. -~ .Egykor egy nagy Úr' fényes mehyegfzd^é'-
ben valónak. Csillogott minden az aranytól, rágyo-*
gott a" drága köveiktől* 's áas pompa lakta a*
Iakádalmi házat. "A* kis Ámor, nem tudni gyer-
meki, mélából e% vagy Psychcjóuek ezélzott egy
kis prezentet tenni? égg3'ot a' Menyasszonyi drága-*
eágai közzűl, 's tán épen a' jegy •gyűrűt el osente:

99» neoa lpvén hova tenuie, a' szárnya áld dugta.
Nem sojté az új pár, kedves mámorában a? csiut,
'& Hyraen se tudott volna róla semmit; de Mónius«i
-^- ki a9 csörgő sipkát a v kinek csak lehet fejébe

eti nyomni —• ki kutatta a' lopást, V a z t a*
ü ű k ' t h á i k é H bU

y u a p ,
jegy-gyürűkre^a' tahonáig kényes Hyraen bossztU
iára , 's Andor' kínos szégyenére az ilstenek közt el
Iiírlelé. Enyelgett, osipkedett/ gűnykodbU AI'; kin
szárnyas gyermekiéi minden, Y kivált az Istennek
-^ tán hogy- nem nékik lopatott a' gyímí ^ szinte
a' pityergésig üldözték szegényt. Hymcn pedignégr
«zem*közzé foga, ?s nem igen válogatá •!• sK'ókátía1

kis bűnös' fejére. Meg szakadt a' barátság-, meg a*
testvéri lágy szeretet ,/s azólta is sok borsot tör-
nek egymá.s orra alá. Ámor pedig basszus szegyé-?
nében fogadást teve, hogy a'gazdag Meny egzoköeu
a' gyanúskodó. Hymenuel vagy meg nem jelen,
vagy csak kötelességből kurta időre térdbe. A*
niint hogy járja lakja is a'szegény kunyhókat9 hogy járja, lakja is a'szegény kunyhókat ,
de a* hol sok csillogóra talál, va£y magába való .
iizatlanságból, vagy bosszús vissza-emtékeaésbol
rendszerént hamar szárnyra kél,' húzott saetttőldo-
}LŰ báttya mellől; ha csak bebizonyításul is, hogy
szárnya alatt semmit el nem visz.

A9 KIS JEB ÉS GAZDÁJA. '

AJ kis ebet éjszakára-ki «árták. Mérgesen esc- '
végett ez elő s hátra , míg Ura sokára \réá eszmélt *
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's^b« eresztette, -•- Mire ugattál v olly hevesen?
kit akartál meg enni szolga ; — De bizony feltem
gazdfícskám, felel az öl-eb, őzért ugattam '*
jjjesUtgetődztem, hogy ne gongolják hogy félek,

A? KÉT ÉJJELI ŐR.

Egy, falu* kedves éjjeli Öre cl öregedvén, az
Előjárók őtet ifjabbal cserélték fel. Oktatást kért
ez öreg Antecessorától ? a' kiiraigy véré azt fejébe:
Öcsém l híven és pontosan kiáltsd az estvóli kile.ncz
órát, mert: még azt az egész falu hallhatja. Néha
meg kiáltsd az éjfélt is de csak a9 Bíró' hasa előtt,
ha né tatón a' Helység' gondjai, vagy nedvei,
álomtalansággal találnák gyötreni. Azontúl nyugodt
szívvel menj haza« feküdj a> fűleidpe. .*« aludj
reggelig.̂  Ha szemedre vetik, hogv nem kiáltottál,

. vakmerőn állítsd hogy őfc. aladtdk-el az órát; ugy
is a' toaet magad el nem oltod, a'tolvaj pedig,
míg az eggyik fala-végen ordítoz. a' másikon an-r
nál biztosabban zsebel. Illy szolgálatom mellett
Becsúltettve öregedjem én el öcsém ; de arra SZCK

. rosan vigyáztam ám, hógv éjjel akármit tapasz-
taltam a' Bírák Uraimék' hízai 9a magok ö kigyel-r
mek körül, hallgattam róla mint a' hal, de annál
nagyobb lármát ütöttem, ha a9 szegénység siklotlki
a* kerek-vágásbóU

Hóhér pallosa alá való a* vén bűnös! —r Lassan
Uraim az ítélettel; /könnyen 's kis változtatással
ollyan fejekre szállhatna az, a* mellyeket szíveseu
meg hagynánk a' oyakokonr

Af RÓKA* PACZKÁZÁSAl.

Ó mi sok gyárakat láthatni e' Világon, kik az
elnyomotton hetykén paczkáznak, 'sollyakat, kik
& Jfelsőbbek eránt porban csúsznak, a' kissebbek
eránl dölyfósködaetJ
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Egy íizölt Róka, a' Gerle' fészke alatt vónttfl
meg. Félénken fülelt itt minden felé, 's a' ki-szö-
késre kész vala minduntalan. Gyakran ki iá rijjutta
a' hamis zörgésekre fektéből, V i Ilyen kor öröm-
döbbenéssel sejté,, hogy a' kis Gírle a' bokor'
dörrenésére mindenkor Véműlten robbana ki- — Már
látotu, így^szglt magában, hogy ha félek magam .,.
tőlem is félnék ám I.'s pajzánon kezd játékot űzni
a' szegény madár' rettegéséből. Fülel míg ez meg;
tér fészkébe, 's ki rohan ha már benn ül, majd a*
fészek-tartó fát kopogtatja, majd kérgén Jbipary
Örökre el vadította volna kisdeditől a' szegény
anyát* ha a' gĵ ttva ,kár^ke.dvüt a' nvqmába akadt
ebek mintegy könyörülve, magok eleiBe nem vették.
7s a' vadá$z, czuüar szívéa lövést nem bocsátót!
vólaa k L

A' GAZDASSZQNY ÍS KAKAS.

Vén Kakast fogott oz ólban« nyársra a* gazd-
asszony* — En vagyok asszonykám! szóll biztosan x

a' kakas, tévedni vélvén Asszonyát!; majd nem lesz
tojásod* — De épen téged kerestelek! felel ez, tán
nem tudtad még: hogy mind major mind majoros-
né nyernek , ha a' vén kakas helyébe fiatal hagy a tik ?

Nevetséges azon fúvaltságok sok Öreg Tisztvi-*
nelöknek, mellynél fogva erősen hiszik, hogy >
halálok, vagy el-njozdíttatások, ki pótolhatatlan
lészen. Izmos fiatal által gyakorta még nyer a' Hi-
vatal; friss erő, gyorsaság 's inuokás hév iépv^naz
unott tehetetlenség helyébe.

A' MACSKA ÉS NAGY ÁLLATOK.

A' Macska tözzénk vágyik l mond a' Párdncz
a* nagy állatoknak. — fiitvány állat '» hívtelen !
'mondának némellyek. — De törléaz és tréfás, szóll
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az Oroszlán, préda-fálás közt jókat kacsagunk raj-
t a , 's még anuál édesebben, hogy ha köztünk fi**
rog, majd fontoskodni fog, mintha ő is rangos
állat volna 1 .

•A*- £ É T GYERMEK.

1 Af gyermek, színes szappan-bubcírékokat eíeszú
gelett- szalma - szálról y . 9a vígau tapsolt mind-
eggyiknek, míg a' levegőben lebegett. — Mit tudsz
örülni nekik? hiszen alig ereszted le a' Szalmádról
őket, már szét-plattannak! ezt mopdja V játszónál

megint if ja t i
gette, színes lapfáit, míg jaLékdranem unt.

Így vagyunk mi nagy gyermekek reményeink-
kel l a' folytatóit reménylés úgy szövi éltünket ke-c*
resztül f miqt arany fonal a9 idríga szőve lel.

* MIVÉSZ I.EPKE,

A' Lej)ke egy modár-sercgnek
, Mívész-repűlést hirdetett.

,,E' Cser-tető, melly fellegeknek
„Dúl méhibe, így kérkedett,

„Legyen pályám, 's tanúk ti tollasok,
„Hog}' lepke tud repülni mint Sasok.*•

Egy szarkaláb' kelybében állva
INebányszor hártya szárnyain

Lebbejit kjs hősünk , *s légbe szállva
K.öi:ülTleng á* völgy* bokraini

Lankad, pihen, 's kezd a' míg kezdni b í r f
í)e most le sújtja egy — lengő Zefír*
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' vy* 77, ~v*

A* lollasob»kaczognak erre* . - .
Í Verébnek inlnek * -éz repül: .
^ Bajtára l mond, ím az, út a* Cserrelu-

, , , • ;S hegyébe könayedéq fel-tíl. . ;,.. :
'S le a' magasról illy gényitsirpjel 6:

^ A' lepke-pálya csak bokor-tetői
• . — ' • > . - • . . , . " • • , •< > • . . •

>* HANG-VERSENY.
". • 1 ' » . . i ' : ' . • ' • > , » • • • ; . . »

A* Récze é^ Gyöngy-tyúk azon vetélkedének:
tneHyiknek»tóebb a' hangja? AJ ház ebét választák
Bírónak. Megereszti éles torkát mind a' két peres,
hogy tőle <">n szavát se hallhalá egy állat is az ud-
varon. A*'kutya nyugtalan forgatja-el jobb és bal-̂
fülét, dugíjá, pket, de nincsen nova? 's végre ki-
fogyva/türé^bolsegre ul^syonítni kfzd._El.inéaiúl
egyszerre ay két vetélkedő, szemet naeres?t az
üvöltőre: mi baj koma? kérdik csudáivá bírájokat.
— Ah barátim engedjelek meg, sóhajt mogához
térve az eb, dalotokra rossz elöéfz etek fogtak-elő ,
igen elkeseredtem J

> A' FOGOLY PACSIBTA.

A'lfyaflarász vagy szárnyat nyírt fogott mada-
rainál, vagy tollaikbórszedett-ki 9a így eresitette
dket szabadon a' szobában* — Repüljetek, úgymond,
szabacfkényetekre itten! -^Repkedjetek! akará tán
tnondahí1, s^oll fogoly-társaihoz búsan a' pacsirta,
szabad madáré a' repülés!

• ' . . . - i '

,'.;^^tJ A' CSIKÓ' KÁR-TÉTELJB*

• Egy falusi nemes * af Mistólczi píaí̂ ctt« sza-
badon eresztette szekere után csikart. Ez vadú-
I4sábanregy iejes Asszony' tele köcsögjét fel rúgta.
Csekélység kellett toka ér te, de A* Zíb
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asszony9 nyelveskedése '$ c*úfoikodása tá bossziís
szekerest Wg-makacsították 7 *8 o! kárt nem
terítette meg, A\ bosszú mérge perre fakasztotta
a\ kofát, ügyészt választolt mind a' két fél, kik
gondosan lángra fúvtáfc a' ázikrát. Mi lett Belőlle?
Három esztendőre, a' tejes Asszony1 él;adta tehe-
nét hogy a' per költségét ki fizethesse; a' nemed
pedig a'lóvá nőt csikót, hogy ^tef'-a'ttít le tehesse,

Jó Hazám' peressei en miniatűréi

A' MAGYAR ÉS CZ1GÁNY.

A1 Nagy-Idái szerencsétlen hárcz után, szaladt
a' Czigányság a' merre tudott. —'Hej More l nem '̂gy
oltalmazzák a* Hazát! kiált egy szaladó után a'
Magyar. — De így a' testet! pedig az én Hazám
csaF ebből áll,

i * *

A'LÓ Éa KUTYA.
1

A Fuvaros meg rakta már szekerét, hámzott
lovait ki vezetéóljokból ;•: ?s kis ebe örvendő csevegés-
sel czikázott azoknak orrok előtt. —- Örvendj bátya I
így szóliítja meg ez a' ^yeplőst, he szép lesz Vi-
lágot látni, friss mező illat ját. szívni $z állott ól-
szag helyett, esmérkedni sok vidéksk* hámosival,
's küiömbfélé rétek' füvét harapdálnú,— Te Ör-
vendhetsz» felel a' ló, mert víg szaladözás, űr-
gézés, falatozás közt telik átad, Vha fáradsz is,
terhúnknek szöksz-fel a' szekérre; de én búsan

lékintvén a' fel tornyozott fuvarra hátra, tartok
tőle, hogy oá tor ne fogja ébreszthetni, *s eről-
te tni majd gyakran lankadó erőmet.

Az eb példázza a z o k a t , kiknek Őseik izzad-
ván a' kincsért és t e k i n t e t é r t , u tánnok k ö y
élik i l á k ' fél l j

e é t , utnno y
élik világokat* 's fél vállról mosolyogjuk azokat,
kik a? élet' terheiből erósset emelnek.
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• ' Á' fiECENSENSCSÓKA. ,

A* Csókának eszébe ötlék recenseálut 's kije-
lelni a'jclesb rqadarakat. A' munka nem vala kön-
nyű, nicrt csókánk nem tartozván se harczos* se
-dalos se máz nemű jelesbekhez, nem érte a9 dolog*
hoz. Habzá* és tusakodás gy ötrék a' szegény bírót. A'
holló éfi Varjú, úgymond, atyafias velem, a' rigó
fekete mint én, a i Vércse íiauiat orozhatja el, az
ölyv magamat meljeszthet-meg, a' galamb, egy fán
kőit velem v 's a'szarka nyel vétől mentsenek egek!
-h- Kijelelte Csókánk a' jelesbeket, de a' madárság
3zt monda reá: utánnad ugyan • jó Koma, senkit
*e tisztelünk!

Á& ÚR ÉS MACSKA*.
5

Az Udvar állatjai Urukról beszéllgettek* — Jó
tk fiatal, mond a' paripa, a' sarkantyút nem sze-
reti kímélni; 's a' szériája iszapos, így tóldja az
ökör* —; Csak oMy sok ne volna a' járás vele i só-
hajt az öreg vizsla; és kése ns járná annyit köztűnk ;
gágog a' Lúd. A' macska kilesé mind ezeket 's
raegvívé az Urnák. — Hagg^án , Kandúr koma!
mond ess, ők csak szóllnak 's néha nem ok nélkül,
de te szóllsz is, csalsz is, lopsz isl

Á9 GYÜMÖLCS-OSZTÁLY.

-Torna Vármegyében egy falu* köz gyümölcsét
szedték a* Lakosok* A' rázok a' szépjéből zsebel-
tek , a9 szedők kalapjaikat tárták a' hullás alá, 's

, két pofára dolgozott mind eggyik. híi se került a'
gyümölcsből bsztályra — A' földes Úr mosolyogva
azemlélte* rétjéről a9 dolgot; — Famíliája közöa
jószágai jutottak eszébe. *
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AZ UTAS' ÉS RABLÓ.
l

Egy utas, vitézségévél kérkedett V fogadóban*
Dél ntan a' mint egy erdőn menne keresztül* ef
Rabló eleibe rohant pislolyt szegez mfcj jenek 's pénzt
paráncból tői e. Remegve «y ti j I j ai ez .erszényét. mel-
lyet. :o' 2siván taosolyogvá vesz-eL ~ Nem nézted
meg J9I a' pis'tolyom szomszéd I így koozog «z uta-
lunk' szemébe ;w nézd csak nincs saersztim-rajta '5
töltetlen* — Mit? en^em boloridá tenni! kiált gyá-
va; bosszúval a? meg fasztat ott* — Tudtam szomszéd *
felel amaz 9 fcogy a' szájas vitéznek elég pistoly
f á t t i

A' FÖSVÉNY' EGERE-

arany1 szent éhezése rendszerint más éhe-
^ s e l is van egybekötve! ' ; -.../ ;

A^ egér ifinek után na sem mit nem talált fogára,
* Fösvény' szobájában, a' pétizes ládába rágta >be
pggát Itt turkál, dúl a* pénz- halmok bon, de enni

csajc nem talál semmit. —Kűlöi ios! s%ő\l
végre bosszúsággal^ már számtalan házakban meg
fordultam ; de a' Kol e' kerek bolondságokra szá-
mosan akadok , rendszerént semmi enni valói

AZ ASZTALOS ÉS INASSÁ*

Az Asztalos, deszkákat gydlúllatott új inas-
sávaL EJ^ mind Csak a' simáját válogatta a1 desz-
káknak , '& a' csomósokat félre^.hányta. ~- Csak reá
a' gyalút ezekre is, jó fiúi szóll a' mest«r, észre
vév^P; ^z inas',fortélyát, erődet kímélled 1 vagy a*
keményebb munkát restelíed ay csomóktól? Ha
t$inden deszkát, mellyben csomóra, akad> ki hány-
na az asztalos, nem tudom hogy élne e l !
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i / »,fel m i n d c a h aJ t^ 1 > minden csekély kedvet-
lenségtől retteg ez életben, 's vélek meg vívni re-
talál' ^ S Ö t r é s z é i e a u S y a n nyug-helyet nem

A'KÁVÉ.

l f „Egy-tehetősebb parasztné, férje otthon nem
létében Un vendégségre hívta-meg szomszédnéit,
s Kávét főzött nékik. Nem tudván főzése módját
csak mjnt babot tévé azt fel, 's főzémi'g puhulását,
nem sejté. Rágja a* szomszéd - Koma - Sógor-
asszony, 's lesi azt a' jó ízt, melly Urak ked-
ves italává tévé. Végre ki fakad az eggyik: már
JNene! ha urak nem innák, én ugyanPeb a'lelke
i-ávejábol, meg nem innék egy kanállal, egy rú-
gott borjúért 1

Ugyan nem így vagyunk e' mi a9 Módi — 'a
Nagy Urak' számos bohóságaival,? r

AZ ÉRDEM*

Búsan ült az Érdéin, Ölymp* egy szegletében,
az Istennek között. — Mi bajod leányom ? kérdi
Jppiter: csendes szoktál ugyan lenni, de most v

bánatot is sejtek arczodra vonulva. — A' Főidről

5öyökvmond az Istenné, tikkadttan tíldöztetésem-
3Ől. O Atyám! mellyik Istennének van oka, olljr

nem elégedettnek leiini sorsával r mint nékettT?
.Tiszteitetem, de csak nevem után, kerestetem ott
hol,nem vagyok, jutalmaztatom idegen álorczák
alatt,^ 's hol lappangok ritkán kerestetem, sőt
sokszor még szerencse csak mellőztethem; mert
nevem bünteleh bitangolja a* szemtelenség, míg
a' lelketlen irigység gyalázatlal bélyegzi személye-
met. Atyám! tűrhetetlenek nékem ef gyakori el-
esmértetésék, adj kérlek csalhatatlan jegyet né-
kem! — Leányom! nem tehetem, felel bús megin-

6
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dulással Zevs, természetedben áll szőve sorsod. Te
átallsz magadról beszéllni , pirulsz dícsértetésed hal-
lani , csak a' szelíd Alázatossíjg meg hitt barátnéd,
98 futod a' zajos javallatot futod a' kevély' csörte-
tését. De vígasztalásodra, te szelíd lélek, meg en*
gedem, hogy míg a' Földön jársz, magad leli ess
jutalma magadnak, ha pedig fel jössz, választottidat
magaddal felhozhasd egünkbe , a' nap felikbe szöv-
hesse legdélibb ságárait, 's én Isteneimmel eggyütt
megosztom vélek halhatatlanságomat*'

A5 MÉHECSKE;

El-alélva ült hideg ősszel a* falon a'Méhecske.
Megszánta szegényt a' gazda, 's a'merevedtre 1 ángy
párát lehelgetelt, az éhesnek mézet vizet tett elébe.
Mind híjában ! nem üdült semmit. —.Szívességed gaz-
dácskám nagy, sóhajt bádgyattan a' veszni indult,
de az őszt és telet nyárrá nem változtathatod > 's így
vesznem kell vagy sínlenem!

. A9 QUALIFICÁLT SZARKA.

A* Szarka, fogságában, emberi szókat^ ejtni
tamilt* Kiszabadulván, erőlködék hibásan ejtni a*
szarka-csergést. ^- Be nagy qualificátio kellelt arra,
hogy az anyai hangokat szádból ki üsse! így bá-
nni Iá egy veréb-csoport a* mímelőt. De a' 'Holló
mosolygva kiáltá: gyáva felejtő! még gyávább

ÁLMATLANSÁGOM CÚRÁJA.

Nem tudom mivel bosszonthatám mefif Mor-
pheust— a* nyugalomra zsibbasztó Istent! Mécselo
Tudós nem vagyok, se dőzs-barát; a' szerelmet a'
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józanoddá és idő' lombikján ki párologtam, a* cs
Hír- 's Dicsősség'- szomjaínak csak csiklányait;
nem furdaló ösztöneit érzem keblemben, adósa
c*«ak annak vagyok a' ki tobákkal kínál — mert
Szelenczét nem tartok — hogy az álom' Istenének
szentelt órákból lopás eshetett volna; még is ez
előtt egy pár évvel nem ereszkedék hetekig jóllévŐ
alom szemem pilláira. Ah talán dereng-borong
az Istenek' kedve is az idővel, mint Nagy Ura-
inké szokott!

• Álmatlan forogtam éjeken ált' nyoszolyára-
han , szemeim égtek mijit parázs, bádgyatt lan-
kndtsággal vonszoltam tagjaimat, 's élő halottként
Tánczorgék a' kietlen életben Próbálgattam ágyam-
ban egytől húszig számolgatni — Sok jó aívóink
szokások szerént, semmiről sem gondolkozni —
elő vettem'a' deákos Urak': bene bibit, bene dor-
mitjókat is — mák-hajban fürödtem — fecske fész-
ket rakadtam szivemre —mind híjában! rés sze-.
nneim 's elmém nem hagyhatták , vagy csak egy
két pillantatra, az élő világot! Már már közelgetéfc
síromhoz, a' mint egy híres Recensens ön példája
titán azt tanácsolá, hogy Narcoticus Könyveket
olvastassak fel magamnak* Nem esmérém ezen
tecbnicus nevezetet; d e ő , a'szíves, kedveskedék
néhányakkal. 'S ím Uraim — az én olvasóm alig
mene egy két levelén keresztül, ólmot érzék íassa-
dán ereszkedni pilláimra, melly néhány perez
miílva mély álomra csukta be őket, 's unni kezdett
ellem '$ vílíígom' felejtésébe merített; — Az isten
áldja meg a' Narcoticns Könyvek' íróit! nem vél-
ték tudom soha , a' jámborok , hogy elméjek' szü-
leményi valaha álom-hozó • szerül szolgáljanak a*
közönségnek. Mindenkor hasznos és dicséretes a^
elért vég, ha czélozva nem volt is!

De mi Könyvek lehettek ezek? hallom kér-
detni tőlem* — Meg vallom, mert lehetnek ol-
vasóim közt is olly álomtalansíiggal gyötrődök,
mint én valók, kiken segíthetek; még vallom,

6 •
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mellyik ága angyali Literatúránknak hozá meg
óhajtott álmomat, £ár ma már több* nemei is vagy*
hak a' Nareoticus írásoknak. Az én orvos-szereim
— Versek valának, de nem épen sületlenek, mert
az azokon való kaczagás , vagy szánakozás, nem
hagynának aludni — se nem remekek, mert azok
főt, szívet, vért heyítnek; hanem azon kaptára
ütött, untató egyszerűséggel baktató Versezetck•

" meliyeknek írásakor Apolló nemiévén jelen, Poétái
. fűszer helyett, a* felettek mákot tobákoló Mor-

pheus, á' maga, tobákjával hinte megN. —
El is alvék, a' természet is meg vévén rajtam

hátra naaradt adóját, annyira, hogy álmom való-
öágos képe vala az érzéketlen halálnak, 's jó Lite*
rá tor-társaim közztíl sokan nem véltek mást, mint
hogy álmomat valóságosaidul használtam, d' két
világ közt való által-menetelre. Némellyik Elégi-
ákkal siratott, másik hetes, hónapos írásokban,
magasztalásokkal spékelve — quia de mortuis Li-,
teratoribus, secus ac de vivis, bene 1 — kiáltatta-
ki el-kőltözésemet, harmadik kétkedvén halálom-
ban csípős Epigrammákat 9a borsos Meséjmet tartá
szarvas-szarv-Spiritus helyett orrom alá, negye-
dike pedi'á valami szúróssal érdeklött — mint ké-
sőbben haliam Recensiók Vfeleletek reá, Cryzisek
*§ ahticryzisek voltak egy csomóba kötve. Ezea
utolsóra mar prüsszentetterh, de álom-ájúlásom
még sem tágult, míg nem szerencsémre, örökö-
seim* Ügyészei a' Successió vitatásán ejtett dühös
lármáikkal magamhoz ocsúdtattak. Az Isten fizesse
még nékik l iiem tudom hányadik hasznos követke-
zése volt ez peres vitáiknak?

Főbe fába rejtette az Úr Isten a* gyógyító
. ergt—ezt tudjuk; de hogy gyáva egyszeri betűk-
be is rakta volna azt le ő Felsége, még eddig ke-
véŝ  tudhatja olvasóim közzüL Méltó volna a' dolog
Orvos Urak' figyelmére, 9a a* könyv-Cúrát, lehet-
ne tán. tudós- vagy Literatúrai Magnetismusnak >
Bibliopathica Cúrának 's a* t, nevezni.
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AZ ALVÓ RÓKA.

A' Róka prédát lesett *a egy fa alatt alvónak:
tetteté magát. A* fán élesen csevegett a' seregély-
csoport. — Fogjátok be szátokat! kiált a' fára
fel ravaszdi. becsületes állat nem' is szunnyadhat
tőletek, -p- Nekünk nincs okunk aludni jó Koma,
felel egy a' csoportból; az ártatlan szívesen cseveg,
a' cselt*koholó pedig gondosan hallgat 's fülel.

A' TÖLGYFA ÉS RÓZSABOKOR.
*

. Míg korod nyílik, sies élni ártatlan örömeit!
Egy terepély Tölgy, irigykedve nézte, mint

ledér kedik pillangó és méhecske a' nyílt virággal
borított rózsa-bokorral, «z aljban. — Élted bájos ,
így szóll-le gőggel, de 'kurta KÍS szomszéd! — Él-
tünk Csak egy, bár nem egy korú, felel a' rózsa;
míg zőldelsz lombjaid közt szerelmes madárság
cseveg, ha száradszf vesző ágadon bús gerlicze
gubbaszt, majd fejszét vetnek tövedre, 's a9 tűse
hamuvá emészti

AZ ARABS ÉS FOGADOTT FIA.

A' Hálátlánság elébb-utóbb nem marad bűn-
te tetten.

A' Níl mellett egy gazdag gyermektelen Arabs
fel foga hajdani barátja' ezudar fiát. ;— Ne véld
fiam, így szóll egy biztos órában az Öreg ehhez,
hogy rongy köntösöm szegény inség* bélyege ná-
lam , a' Beduinoktól nem merek jobbat ölteni 5
Egyptbe csak az élhet csendes békében, a* ki szá-
nakozást gerjeszt irigység helyett! De el ásva,
.̂ zép kiucseim hevernek, 's rendelést hagyok hogy
holtommal hozzájok juthass. — Fekete forralások ,
pokol' plánjai lepek cl e' szókra a9 csudarnak lóikét.
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86 ***»

Holtodig várjak én? ezt morgá foga közt; jól van!
de uincs e' ezer módom siettetni a' Természet' rest
tipegését ? — Maga borzadván 'a rettegvén gyám-
Attya' tisztes* arczától, ys a' tett' csuda undtfkságálól,
másnap nyugtalan éjjé után siet, fel-keresni azon
Beduin-Csoportot roelly gyilkos táblásaival több
jnért-főldnyi vidéket tarta^ sáppa'dt rettegésben.

, Éelét ígéri néki ar lappangó kincsnek, 's továbbra
is kérni szolgálatra le köti-magát nála/ Egy éj* csen-
dében reá rohan a' vér- 's préda7szomjas sereg az
,Arabs' házára, kínzással készti őtet kincse fel fe-
dezésére, 's fel vévén azt, haldoklani hagyja , af

rémüléshez 's kínokhoz erőtlen öreget. Mohon áhé-
tozással kívánja a' préda' felét a' vad-lelkű fiú.
Ekkor egy ősz Beduiu, vezére a* többinek, szi-
krázó szemet vetvén az undokra: ostobádnak nézel e'1
bennünket, hogy a' prédát mellyet egésszen meg
tarthatunk, veled meg osszuk? vagy azt véled,

o
a
Termés
idegenekhez hív leéndesz? EWrúlsz minket is, mi-
helyt hasznod telhetetlen lelkednek vesztünket
javallja: 's míg ezt tennéd, jobb menj árlatlan

fyára-Atyád után! —»• Egy jól arányzott döfés ki
.ergeté, a' hitetlen íiu' csúf lelkét testéből.

AZ ELTÉVESZTETT KULCSOK.

A' harmincz esztendős hadban, egy német
Városkát vett ostrommal hé Vallenstein a' Fried-
landi Herczeg. Minthogy pusztítás, rettegés, és
halál jártak diadalmas népével, iszonyú rémülés
fogta-el a' Város* Tanácsát 's közte a* Polgármes-
tert. Nem csuda hát, hogy ijjedtében a' Város*
kulcsai helyett, a' Tanácsház 'alatt elnyúlt öblös
pincze* kulcsait riyújtá hódolásúl által a' győzedel-
mes Vallensteinnak. Ez nem vélvén tévedést, meg-
nyugodt; 's szokatlan kegyelme feküdt a'Városkán.
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De később megtudván tévedését a' Polgármester,
jelentést tesz a' Tanácsúak 9s ez a' Herczegnek,
Kevélység szinte a' dölyíig, 9s kegyetlenség volt
tulajdona ezen Hősnek. Most illetlen játszodtatását
sejtvén méltóságátkik, nem engesztelhető bosszúra
gyúlad, dupla sacczot vettet a' Városra, 9s lánczo-
kat funtolatlan Polgármesterére.

Nem mindég tanácsos és hasznos szemeket
nyitni. a' tévedések körül; 9s hányszor nöm boldo-
gító a' tudatlanság? hányszor nem fedi a' titok' 's
ámúlás fátyla boldogságunkat? Jó Barátom, ha csak
kínzó valóra bírsz ébreszteni *— hagyj álmodnom l

A' FÖSVÉNY FUVAROS.

úton
heg/
gazdái ^v ^
nál inkább nekünk többetskét, erőre kapván, majd
el vinnénk mi szekeredet magunk is.

Nagy Urak! ha csak a' szerencse é* részben is
nem fecsérlett rátok, Maecenások legyetek inkább,
mint csekély írócskák. *

A' PUSKÁS GYERMEK.

Minek a' gyenge léleknek a* nagy szerencse p9s nagy pólez a' gyáva elcnének?
•A' Gyermek először n^ êre kezébe puskát az

Attyátói, ?s vele és egy számos társasággal vadászni
ment a' Kárpát* rengetegjeibe. — Bár csak valami
különös szerencsém adódnék! kiált villogó szemmel
's gyermeki hévtől dobogó merjél, be ki teunék
magamért! millyen szemet merésztnének reám a'
bajuszos vadászoki —Kezdik a' hajtást, 's ím egy
vad kan egyenesön a' gyermeknek törtet. Remény
'* ijjedés' döbbenése közt süti ez fegyverét reá, $
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üflint gondolhatni, a\ próba tlan hibáz* A' vad dü-
hpssen rohan feléje; ö pedig puskáját el-vetve csak
alig kaphat egy szomszéd görbe fára fel. Közel álló
apja szerencsésen el-ejti a' mérges hevet fúvó kant;
fia leszáll remegve fájáról, meg tölteti fegyverét,
9s nem minden szorongás nélkül új állást vesz.
Csak hamar új szerencse éri. Egy nagy medve
léptet feléje, 's meg pillantván őtet két lábra ágas-
kodik. Hüledez a' vér az újortczban, rémültében
felejti, hogy töltött fegyvert tart kezében, 's majd
észétől válva omlik a' szomszéd vadászokhoz. Ezek
néhány lövésre csak ugyan el ejtik az iszonyú tal-
past, — Ládd e^fiaml szóll az Atya a* reszkető
iiúnak, nem elég vadásznak a' szerencse; meg is
kell azt merni és tudni lőni.

A' HÁROM TESTVÉR.

Három fiai voltak egy öreg paraszt bérlőnek,
ki olly rendeléssel hagyá azoknak házát kertjét,
hogy a' házban eggyütt békésen lakván, a' leg-
pregebb a? kertet mívelje., a' középső őrizze, a'
legifjabb termését a' közel Városba árulni hordja.
Gond és szükség nélkül, szép éggyességben élt a*
három testvér e' hagyomás mellett, míg ahhoz
hív máradott, de egyszerre az. irigység suttogása
után, bú fellege kezde borongni, a' leg ^öregbik*
homlokán : mit? én verejtékezzek, így szólja ,,míg
testvéreim henyélnek ? — Reám ne czélozz, mond
a' középső, ki ezt hallá, mi kínosabb mint éjjel
rongálnunk magunkat, midőn mások az álom karjai
közt ringanak: — De mi emésztőbb mint vesződni
az emberekkel? kiált a' leg ifjabb, palátok csak
a' test rongáitatik, nálam a' lélek is. — így egyszerre
betér a' testvérekhez a* visszálkodás, más ta-
vasszal parlagon hever a' kert, 's búja hasztalan
gyomot hoz drága termés helyett. a1 fák kincsei
őrzetlen szétlopattatnak, 's az atyai boldog házba
beköszön a9 szükség* Ekkor egy 6sz Bátya, ki
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tisztes Pap vala a* környékben meg látogatja a9

rongált háznépet , 's meg értvén sorsát: buta fiák í
így feddőzik, hol Tan ez életben bú vagy öröm,
baj vagy gyönyörűség, latra vetett osztállyal fel-
osztva a' halandók között ? Ön boldogságát öldökli
az , a ki míg maga baját latolgatja , más örömeire
kan csalit. Csak akkor panaszkodjatok* jó Ocséim,

«*ha bajotok erőtöket haladja.

A' RÓKA ÉS CSŐSZ' EBE.
t

A* Róka hozzá simul a' szőllő-csőss kutyájá-
hoz: Barátom ! igy szóllít ja-meg , méltasd érdeme-
met, ím fel-adom, hogy dongó pusztítja az aljban
gazdád' szőllejét. — Úgy é ? felel az eb, a? dorî ó
szemet szop, te fartöt falsz; míg hát amarról ten-
nék, elébb a' nagyobb tolvajnak eredek.—De ró ka
koma jobbnak lattá elhordani az irhát.

ADDRESZ KALAPOIC.

Bőlcselkedő Századunkban, nem csuda ha a*
kaptán túl jár a' varga, 's némellyik ügyes fellelé-
sével, Collegái elől a' hasznot el lesni törekszik.

lapot csinálni és így Addresz-köayv
. dresz-Kalapokat hozni be módiba. Az Orvosnak

gfyász-fátylos kaJapot készített, mert sokat forog
úgymond, halottas házaknál — a' Katonának ki
vágott süveget, melíy egész feje háiúlját fedetlen,
hagyta, hogy ha meg futamuk, vághassa az ellen-
ség — a' Prókátornak haragos veres-színűt adott,

, elől viasz-vászon ellenzővel, hogy az igazság' tüze&
fénye szemöldökét le ne pergelhesse. — Arany-
bojtos kalappal tisztelte meg a' Bírákat» két oldal-
ellenzővel, hogy benne csak egyenesen nézhesse-
nek. — Arany paszoraántos sipkát hordalott a' ke-
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reskedővel, de vászon-borítékot is adott mellé, l>e
vonhatni azt, ha ne talán Crídára jutna — durva
szőr kalapot tett a' falusi főldmíves homlokára,
mert minek kúLómb annak, a' ki azt a9 munka
közt nem kímélheti ? — nehezen járó szűk kalap
szorult a' gazdag fejébe, hiszen úgy is ritkán moz-
dul köszönésekre — bőr kariuaáju julott a' szegény
kenyér-keresőnek , hogy gyakor szorongattatási

•közben ?s az örök köszönésekben izzadó keze a*
kalap szélit ne szennyezze — a' íiatal nőtlennek félre
vdgott hetyke kalapot készített, mintha le le kí-
vánkoznék a' fejről — az öreg nőtlennek csörgő-
sipkát— ?s a' házasnak 'í — Egek* melly gondat-
lanság I el felejtett kalapot készíteni! s az ólta is
ritkán hordnak a' jámborok, vagy csak chapeau-
bas-t partnak a' hónaljok alatt.

A' SEREGÉLY-CSOPORT ÉS KÉMJE-

Cseresznye fán vendégeskedett egy seregély-
csoport. — Ah jertek, jertekí így szóll heves lob-
bal eggyik Kémje, én láttam itt közel dicső gyü-
mölcsöt, a' millyét soha se csipkedtetek: messziről
is kívánatosán piroslik a' madár szemébe. El csalja
a? sereget-a' nem messze álló — berkenye fára.
Kíváncsin csipkedi a' Seregélység a' gyümölcsöt »
de a' fanyart, a* keserűt, bosszúsággal hagyja ott.—
Barátom ! mondának a' Kémuek, etébb meg kóstold
a* mit jó madaradnak dicsérni akarsz. .

Hány munka kiáitatik, trombitáltatik-ki, a'
mellyneje csak a' Szerzőjét esmeri a* trombitás !

A' NYÍRI KÉMES.

Egy nemes a' Nyírségből, meg látogatta Pesten
Tanácsossá lettattyafiát. Szívesen látta ez, bőséggel
adott néki eani és imny váltig kínálgatta a* vona-
kodót; de le nem. ültette V a9 meleg ruha a9 nyári
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hőségben fülőben tartotta vendégét, Kedvetlen volt
á' jámbor, 's végre a* hosszas feszítés ki fakasz-
totta. — Hej Öcsém I így Kiált fel, nem így láttál
valaha Nyíregyházán szívesen! alig léptem be a'
szobádba: veltő^z bátya! így szólltál, ülj az asz-
talhoz, egyél igyál 1 most osak az ulólját tartod
meg a' becsületnek í

A' RÁTÓTIAK.

A' Rátótiak hosszú fuvarban jártak, 'a eggyike
a' nagy iszapban elakadt. Körül seregelve tauács-
koztak a' kivontatáson. Egy rész előre, inásika
hátra kívánta vonatni a* szekeret, 's a' heves vita
után sem engedvén egymásnak, mind a* két fél ön feje
után fbgá-be lovait. Pufogott az ostornyél, gör-
nyedtek a' lovak mind elől mind hátúi, pergett a'
káromlás mindenfelől, 's a'szekér recsegett, de nem
mozdult. A' sikeretlen erő-vesztés mind inkább
forralá az epét a* felekben, egymást vádolgaták,
borús torsony kezde gyúlongni az atyafias keblek-
ben, \s már már kitörő félben vaia, a* mint egy
okosabb Utas hozzájok ére 5 fejet csóvál ^ez: 's
atyatiak! így szóll, felitlatok, é vagy ártalmas

{gombát ettetek? egyféle vontassatok, ue egymás el-
én ! így szekeretek törik, lovatok döglik, idolok

w o c " 's még utoljára Ö3zve is verekedtek l

A' CÁPUAt SZŰZ.

A* mint a1 Francziáfc, Aubiane' vezérlése alatt,
_yet értve a' Spanyolokkal, Gápuát el foglalták,

benne ezek bélyegző emlékül, öltek, vágtak, pusztí-
tottak, rablottak,'s Szüzeket rontottak. Ezen ulóbbik .
a' gyalázat elől, a' vár* sánczára futottak fel, \s
kétségbe-esve ugrostak egymás után, az alant folyó
Volturnó vizébe. — Mit? gyáván, bosszú nélk*
haljak el? így kiálta a' Polgár-mester' leánya, szi

nélkül
szint
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olly szép lelkében, és tiszta erkölcsébent mint
angyal bájoló testében. Nem! hálásra csak egy«x

perez kelL Meg álljatok vitézek J ezt kiáltja az
íílddzö Katonáknak, én kába nem vagyok mint
barátnéim f hogy gyáván ugorjára halálra , az élet
édes, kivált egy fiatal lyánkának; ki hiúság nélkül
légyen ejtve, mint látjátok, boldogíthat is. Én
tneg-adom magamat nektek, de csak annak leszek
tulajdona, a' ki leg vitézebb köztetek! — Mint
puskapor közzé pattant szikra, olly hirtelen lobbot
vetett az ígéző lyánka szava a Csoportban. Szó-
perléssel vitatta elébb miudeggyik a' maga tetteit,
és vitézségét; majd fegyvereikre bízták annak el-
választását* Folyt a' vér, tagok repültek-le a*
testekről, 's testek omlottak le a* porba! Kedv-
teléssel szemlélte a9 sáticzról a' lelkes, leányzó a'

-ragadtatás
utánna Katonáit el-széilesztette»vólua; a' leg vité-
zibbnek szabad jutalomul magadat. Nincs módom,
időm, itt annak bizonyítnom be magamat, de jelül
szolgáljanak előtted vett sebeim, 's az, hogy nem
rég-ólta lépvén csak az ifjúi korba és hadi rendbe,
mar is osztályokat vezérlek. Légy enyím angyali
légy foglyain, *s leszek én hálüg a' tiéd! ~r Ah,
Istenem! felei bádgyadt hangon a' lyánka — a ' vér-
ontás egészen ei-borzasztott— tagjaim reszketnek—*
fejem szédül — jaj oda vagyok! 's .aléltan rogyik
lé a* sánezon. Villámként ront fel a' heves Tiszt
rabja' segélyére, karjai közzé emeli a' szép mar-
talékot, 's le sietne vele a^sánczról — de a' nagy
lelkű Heroína fel pattan szialett ajúltáhól, egybe
rántott erővei derékon kapja a' nem vélő Vezért >
9a le rohan veleva' tajtékzó Volturnóba.

Tetszik e* leányom, Szépjeim ? vagy szebb,
aszszonyibb, lágyabb, románibb, igazán ájdldozni
csak egy le-ölt csirke9 vérére is-? a* Penthe^íléak %
Camillák, Jeanne d'Arc-ok csak Markotányosnék-
nak valók ? -^ ám legyen! magatok szépjeim, ne
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legyetek Heroínák, jobb m éljetek. Amazonként ne
szenvedjen a' kard' forgatásért, de bal meljetek
alá se 'eresszetek egy ifjat is, kit vitézi, bátor,
Királyát 9s Hazáját mentni kész nemes tűz nem
hevít. Gúnyol játok ki a' pulyát, a' tükör előtt
veszteglő kent-feiit ifjacskákat, kik orvosi bizony-
ságokért fntosnak , 's kórok, ha Fel-kelést rendel
a' Haza. Ti szépjeim eggyet értve, hatalmas gátot
vethettek á' naponként harapódzó korcsosodásnak ,
?s Ifjaink? fajúlásainak; 's ez, hidjétek meg, több
mint jól járni a'\Quadrillt, a* Mazúrt, 'fi el verni

' a' Rossíni és Véber' remekjeit.

AZ ÁI5G0LY-KERT.

Egy kis Úrnak makacs kedve jőve Házn szűk
kornyékén Ángoly kerlet formálni, 's kertészének
ki ada" a' parancsot erfuta. Ez tett a' mit tehetett
?s néhány hétre , tneg érkező* urának mutcgatja
munkálkodásait. — Mt»g sok hibázik benne a' Dcgi
kertből! — szólla az Úr I — Fog is í felel mosolyogva
a9 Mívész; bajos, midőn az Angoly-Kertet for-
málót mindenünnen sövény szorongatja í

Mélyebb ezen mese' titka a' Pháraó álmánál,
Vtán csak rajta is hagyom a' leplet.

A% PARIPA ÉS SZARVAS.

Egy délczeg paripát* büszke táncolással.lát
ülőjével, az erdő' szélinél el menni, a' Szarvas.—
Istenem! így kiált-fel, hogy lehet ílly kevély, a*
kinek szájában zabla ? 's hátán nyereg van ?

AZ EBÉD.

A* minap — nem tudom hogy jöttem hozzá -*•
egy nagy Úr méltatott asztalához. A' gazda maga
vitte a szót, öinledezett a' magyar zseogés Lilera-
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túráról, ki merítgette éles Críziseit, sajnálkozott
a' Magyar Literatúrai kezdetek* szegénységén, a'
Nemzeti Játék-Szín 's Tudós társaság' csigás gyara-
podásán , átallóan kárhoztatta a' Neológusokat,
átallyán borostyánt fűzött az orthológusoknak.
Fúlasztott a' szó-áradás bennünket, vendégeket, de
honnan gátotnéki? Leg nagyobb Úr vala köztrink,
V gazda; mit hibázhatna az illyen? — Sokára,
közepette ömledezésének , egyszerre el álí szava af

Házi-Úrnak, zseb-kendőjét sietve rántja homloka
elébe i le boníl tányérja' felibe 9s egy — két —
három — váró csend' pillantali múlva, szörnyű
ö ü k ll é l ó t t t ^ ű tp
örömünkre — olly nagyot méltóztatott ^
ni, hogy az occiput és hincipnt'mindeu erecskéi
rázodásba jővének belé. -*- Kedves egésségére! ki-
álíánk egv szájjal'* és könnyebbíílt meljel, hogy
móg is valahára emberi szóhoz jöheténk; m^rt ki-
vált reám n^zve egy napi hallgatásra való kárhoz-
talódás, több mint halálos ítélet. — Azólla csak
otthon eszem én!

A' MEDVE ÉS MÓKUS.

Á' Medre, nnalmában a' Mókussal mulattá
magát- Ez majd körtével ülögftte orrba", majd há-
lára ngrosoftt majd víg szökdeléseivel kaczagtatta t9s a' komoly vadnak teljes kedve tőit ezekben.
Azomban néhány nap mrílva, egy Cser alatt több
nagfy vad gyííl öszve, megjelen «i' medve 's a' fín,
felettek a* 'játékos mókns is ; ki barátnak vélvén
már maczkót, biztosan a' hátára szökik , 9s mnkkot
üt az orrához* De maczko el mormolja mastft,
dühös szemet nj'ilaz a' kis állatra: fára mókns!
midó'n Nagyok vagyunk eggyütt! így dörög felé t?s halálos réműléssel szökik ez fel, 's be a' mélybe.

Nem egyszer jártak 's járnak így af kicsinek ,
kik a', Nagyok közzé tolakodnak.
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A' SZELINDEK ÉS BORZ-LÁBÚ KOPÓ.

A' Szelindek arra kérte.a' kis borz-lábú Ko-
pót, hogy lartitná meg őtet nyulat nyomozni és
hajlani. — Szívesen J felel ,ez, ha te viszón-hálá-
ból meg tanítasz öjcröt fognL — Erre nincs erőd
mosolyga a* Szelíndek. — Neked meg szaglásod
amarra.

A' természet erőszakot nem szeny ved , *s a'mes-
terség csak azon tulajdonságokat mivelheti-ki ben-
nünk, mellyé ke t a' természettől belénk plántálva
taliiL • ' . . . .

A' RÓKA t& JUHOK.

A' Bóka, védő Ügyészül ajánlá magát a' Ju-
hoknak : mert úgymond mit ér a' Szamár cs Kutya
iöztetek , jnellyeicet úgy is a* Juhász táplál? — Az
okas (Juhok ezt felelek néki: erőd nincs, Rókáról
hűseget soha se hallottunk, esmeretes fortélyodtól
pedig félhetnénk, hogy azt haszonlesésed könnyen
ellenünk fordíthatná. Annyi bizonyos, hogyha
gyapjúnkat meg mentnéd, bőrünket kívánnád fize-
tésedbe:

A> DIÓ ÉS ALMA-FA.

•Búja lombokkal terepélyen ált a' Dió-fa a'
Kert' garádjábiin ; néhány lépésre tőle sínlett egy
hernyó ette alma-óltvány. — Be boldog vagy Bá-
tya í így sóhajt ez a' Dióhoz fel, leveleid keserűk
*s mentek az emésztő hernyótól, ment télben kér*
ged a' nyúl-rágásoktól, gyümölcsöd a9 nyalánk
szárnyasottói; 's díszesen állsz erőd' érzetében , míg
én le-fosztva sínlem által, az év szakasszaití—Azok-
tól ugyan, niellyeket említesz jó Öcsém! ment va-
gyok , felel a' lombos faj de engem nem ápol ára
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senki, sűrű árnyékomért számkivetve vagyok a'
kertek*, pompájától, gyümölcsömért dorongokkal
vernek, mellyektől vett sebeimet, sokszor aliĝ  gyó-
gyíthatja meg a* követő tavasz, dióimat ha a' ma-
dár kerüli is, de szintúgy fúrja a' féreg, sudár
derekamon pedig, — rettegve sejtem,— kíváncsiu
állott már sok asztalos'v szeme meg.

Mindennek meg van a' maga haja, ha neme
külömbözik isi

A' DISZNÓ ES ÖKÖR*

Kutya szökött a' tengeriző Disznók közzé,
az udvaron; 's azonnal iszonyú rüfogés támadt kö-
zöttök. — Ném nagy e' köztünk a* szeretet? ezt
kérdi eggyike fennyen a' kérőt-rágva heverésző
Ökörtől; iám mihelyt köz veszélyt érzünk, azonnal
öszve-röffenünk. — Barátom! felel V jármos, a*
kölcsön-védelem csak ön-szeretetre mutat, de ha
az eledelért szüntelen nem marakodnátok egymás
közt— a' Kan a' szerelem dühében pajtására nem
fenné agyarát — *s néha ön-fiaitokat is fel nem
falnátok $ többecskét tartanék rólatok.

A' PARIPA ÉS BIKA.

A* büszke paripa nehezen szívelte a' patkolást,
rúgott, harapott, vágott: nem! vasat csak nem
engedek úgymond , tétetni láboinra! — Mosolyogja
a' hanyakodót az . el-menő Bika. — Akkor kellett
volna igy meg makacsítnod magadat jó állati így
szóll, ni időn nyereg alá fogtak í mi ahhoz képest
a' patkó ?

\ . A' SERTÉS ÉS RÓKA.

Orpheus' csudás sípolására, mint tudjuk, fák;
állatok meg indultak. Egykor a' disznó is sebesen
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csörtetett a' sípolás felé. —• fS te is olly szép ízlé-
sűvé lettél? téged'is vonsz a' muzsika' iájosereje?
ezf kiáltja a' Róka csudáivá a' száladénak. — Tgen
isi felei ez, mind arra láttam szaladni a' cser-és
tőlgy-fákat; reménylem a' sípoló körűi leg több
makkra akadok l • - - •]

Esmerek több ílly nemes hevet is a* szép Tu>
dományok eránü /

A' -GRÓF, ÉS VADÁSSZA.

A? tudomány úgy tiszteletes, ha az élet9 ös-
vényén szövétnekűl szóigálhát; külömben több nála »
a* tanulatlan józan ész. »

Egy GróF szarvas-késes czifra vadássza * a' ^i
a* nagy és kis Vadászat' minden szabásait tudU >
fegyverét mint tükröt tisztán tartotta, minden új
hozatala puska-por erejét, m/g belőle lőne, meg
próbálta, a* va.dász-ebek nemeit, fajait újjain szá-
mít gatta , 9s használások módjában hasznos jegy-
zéseket hordott elő ; ki varrott borz-tarisnyájavai
rendszerént űressen tért- vissza a' vadászatokból.
Ellenben paraszt puskás, Kerülője, ritkán mene ki
rozsdás fegyverével, hogy haza-mentében vad ne
cniggött volna kopott szőr-tarisznyáján. Új eszteri-
dőre, a' Gróf amazt el-eresztvén, ez utóbbit tartá
meg vadászának: inkább szeretném, úgymond a'
liűie^ező szarvas-késesnek, ha, széles vadász-tudo-
mányod helyett többször találnád a' >adat.

A' BAGOLY ÉS DENEVÉR. '

A' Bagoly, egy régf vár fala megett voniílt meg
nappalni. Kemény szél zúgott közte, 's a' bádog
vitorlát a' tornyon borzasztón nyikorgatta. Reme-
gés szállott ettől a' Bagoly' zúzára is. — Ah most
jutottam éltem' vég órájára ! így sóhajt, mint adok
számot az általam éjenként el orozott apró madár-

7
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iákról? Nem! csak most segéljen ki szerencsém ef

veszély kínjai közzűl, erővel se venne többé senki
madara az orozásra. Elevent nem szaggatok míg
élek;- dögre szokom a' varjúval. *— Az éj madará-
nak ezen fogadására, mintha enyhülne végzése,
csillapodik a' szél, nyugtán áll tengelyén a* vi-
torla, 's az éj el-terűltével már a' fa-levélke se
susog. Ki meri magát rejtekéből a'Bagoly, 's vizs-
gálja mindenfelé a' nappali rettentőt. Egy denevér,
*ó lakossá az ó falaknak, meg mutatja azt néki. —
Mit ? ez a' hitvány forgó szer — e' szorongatá bennem
a' lélekzetet, ez kínza a' halál félelmével? De e'
f-'y&ya vitorla kedvéért ugyan keblem' leg édesebb

ényéről le nem mondok.— Madárkát fojta meg
még ez éjjel a' meg rögzött, a' vitorláu kőlté-el 9s
majd gúnyosari végig mocskolá azt.

A' romlóit szívűt ne véld, hogy meg térítet-
ted azzal, hogy lelkére szólltál, hogy előtted kön-
nyel záporozott, kéz-kúcsolva esküdt, 's fogadáso-
kat tett; ne véld hogy bal-esetek is ki józanítják
az illyet. Csak a' tévedőtol várhatod ezeket. Ama-
zon mihelyt ált' megy a' gondviselés' vesszeje , azon-
nal a9' régire tér-vissza 1

AZ EB ÉS MACSKA*

Sebeit nyalogatta az eb, a' macska melléje
sompolygott: bizony sokat szenvedtek ti kutyák az
embertől, így szóll, mennyi a' seb sovány testeden!
én ugyan szökném tőle, vagy bosszút állanék raj-
ta. — Esmerlek , felel baját felejtve a' hív, koszt-
társtól kívánsz menekedni- Az még tűrhető a' mit
mi ebek az embertől szenyvédünk; de magunk
közt marakodunk sokat 9s mérgesen!

A' PÁVA

A' Pávát leg szebb madárnak dicsérték barát-
néjí, 's mint rendesen, ő maga volt az első ki hi-
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telt adott. — Bár így hinne veletek a* több ma-
dárság isi szollá esdeklő hiúsággal a' dícsértetett.
— Hm, tolladról szó sincs, mond egy üreg Póka ,
azt csak ki-ki tárogatni kell; de a' lábad, a' lábad!

.— En azt vélném, szóli a' Kacsa9 hogy mi barát-
néid úton lit-félen, kiáltva és suttogva magasztal-
gasfiiik a' több tollas lába rovására, nem igen szé-
pecske lábadat, 's csak hamar kiki a' szárnyas se-
regből inkább fog hajlani azt 'hinni, hogy ön sze-
me káprádzik, mint hogy a' lábad csúnya*

Használt eleinte e' tanács a' Pávának, de a*
mint a' jelen korban tudjuk, az igazságos mara-
dék csak íigyan oda téré vissza, hogy a' páva' tol-
lai gyönyörűk, de a' lába — ocsmány.

A' PISZTRÁNG ÉS BÉKA.

Nem gondosan választád-ki lakásodat szom-
széd! szóll a' Béka a' Pisztránghoz; húsod jó, érte
sokan törnek reád , ?s még is a' legtisztább Vizbea
szeretsz lakni, hol szabadon lát minden ellenség.
— De én is látom áin őtet, felel a' Pisztráng, 's
ki kerülhetem incseíeiU

* Inkább tíz nyilvános ellenség, mint egy alat-
tomos rossz-akaró. Kivált az, a' ki barátodnak szín-
li magát, 1s titkaidhoz simul, vagy ki les hogy
ártson, ki kérdez hogy rágalmazzon• — veszélye-
sebb a* pistolyt szegzőnéll

A' KASZNÁR ÉS PARASZT.

Rémülten rohant-be a' Pdraszt a? Kasznár
szobájába : Kasznár Uram' tehenét ált' döfte az én,.,
tehenem í így kiált-be lobbal. ,— De azt ugyan
meg fizeted í kiált ez fel-indálva vissza* — ^aS7
is, akarám mondani, a' Kasznár Uram tehene döfí-
te által az én tehenemet! igazítja magát a' paraszt. —
Ugy e'? vontat a' Kasznár —ki tehet róla fiam?

7 •
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A' BÍZTOS ÉS KUTYÁJA*

Egy Úr , .k i biztosságot viselt, feddette ku-
tyáját: miért ereszté be a* tolvajt a' házhoz? —
Mikor Uram! így felelt az eb, bátran jött, neve-
men szóllított, simogatott1, sőt egy jó darab sültet
is vetett! — Hát nincs neked mit enned? kiált bos-
szúsan az Úr. — Van — van — mond az eb, de
a' sültnek mindenkor igen kellemes a' szaga előt-
tem; elég Uracskám, ha azt duplán bántom 's
ugatom, a' ki sültet nem ád.

A' Biztos ön kebelébe nyúlt — 's nem bántotta
ebét.

A' KAKAS ÉS PÜJKA-GÚNÁR. r

A* Házi Szárnyasok parancsolóf tettek magok
l ö z t , az udvaron. Rendesen szín számra válasz*
tották azt, 's most épen a' fejér színen volt a' sor;
ennél fogva egy fejér Kakast ért a' voks* Fennyen
kezdi ez azonnal a' maga parancsait, hegyesen
lépdel az iidvaron, 's mellőzi még hajdani barát-
jait is. — O Barátom! mond a' pujka-gúnár néki,
úgy látszik el felejtetted, hogy csak a* sor ütött,
*s az is csak színedet, nem magadat.

A' BÉKÁK ÉS RÉCZE.

A' Békák* kedvtelve knruttyoltak a' tó szélin
a* mint közikbe nagy* czuppanás esett. Rémülve
bukott alá az egész sereg: mi ez? mi lehetett ez?
így renleg mindnyája. Kémeket küldnek ki a' do-
log meg vizsgálására, kik csak hamar olly tudó-
sítást tesznek , hogy egy gömbölyű vízi test jelent
meg a* tavon. Most kellett volna a'számla Ihatatlan
véleményt, jóslást, aggódást, hallani, mellyekre
a' békaság fakadt f — E* nem jót jelent! így bre-
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kegtek. Tán ismét eger-harcz lejut mond az cg-
gyik, vagy Jupiter bűneinkért újra Hydrát vetett
le gyilkolásaikra! széli a' másik, vagy tavak kö-
zönséges apadása éri csapásul Neműnket! mondxa'
harmadik. — A9 Récze csak nevette az ostoba jö-
vendöléseket , mert jól látta midőn a' gaartla' gyér-*
meke almát dobolt a' kuruttyolók közzé.

Hógarth' ecsetjére való jelenes, midőn kapta-
réf-láb-mérték uláa dolgozó mívesek, 's más illy
szőrű 's be-látású emberesek politizálnak, fejeket
ö&zve dugva , suttogva , ser, bor 's pipa közt jós-?
lauak, Országok változásain aggpdnak, szálkába ge-
rendát, szikrába iszonyú égést látnak; 's míg
messze Karzatokat igazgatnak, tulajdon házaikban
jövevények.

A'LEPKE ÉS VIRÁG, .

Lo'dúlj állhatatlan, te hitetlen csélcsap! ezt
hányja szemére a' virág a9 lepkének; édelegsz te
minden virággal, 's csókod hányunkal nem köz ? —.
Békélj; felel a' kis csapodár; tévedek r— tévedek,
de te is szépecském! nem adsz c> szíves szállást
minden lepkének?

A'Férj fi állandóbb é vagy az Asszony? örök
kérdés, örök vita, örök kétség!

A' VERÉB ÉS CSÍZ,

Zúgott a' szél, zúgott utánna az erdő, ^ a '
fák hajlongtak, a' zajló levegő erejétől. Egy buta
gőgü veréb azt vélte , hogy terhe alatt hajlong egy
izmos Cser, mellyen űl vala. — Tovább innen í
igv szóll a9 szomszéd Csíznek, terhem alatt le tö-
nk a* fa! — Úgy e'?' felel mosolyogva emez, tört
már valaha fa le alattad?— Tán volt eszem, hogy
tovább repültem, míg ez esett volna.— Ha jónak
látod, mond a' Csíz, menjünk az aljba, a9 tó ná-
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dassába, ott nem ér av híves szél bennünket Oda
repülnek, Vkettőjöket egy gyenge nadszal fel-fog-
ja, melly alig leng a' csekély teher alatt. — Kü-
lönös így kaczag'a' Csíz, hogy most kettőnk alatt
is alig görbed-meg e' vékony nád-szál, amott a'
hegy-óldalban magad alatt recsegett a' vastag cser. —
Hát nem sejted, mond a' hiú veréb, hogy félig
szárnyamon függök a* levegőben , 's nem is irwrek a'
nádra nehézkedni. De fáraszt is ez az erőltetett állás,
biz én á' Csőz' házára megyek! — Repül és vele
a' Czíz ; de a? szél fél úton*le veri a' főidre őket.—
Meg térsz e' már, így szóll a' Czízecske, V hiszed
e': hogy csekélységeddel csak tollként játszik a'
levegő; csak gögüd nagy, de tested kicsin? —
Miért? felel a' Veréb, tán hogy alattam a" földön
néhány szép búza-szemet lálván, azokat fel csip-
kedni le szálllam? — Már látom 5 mond tovább
repülve a' csíz, hogy a* gőg nem orvosolható, 's
csak a' gőgössel eggyütt veszhet el.

Úgy van! az okosság nem győzheti, a' sors
csapkodása nem alázhatja, nem törheti azt meg.
Bukhat a* kevély gőgös, süllyedhet, ?s nyomo-
roghat szinte az élet' únásáig 5 de gőgjét fel tartja f
mint a' fűbe simuló kígyó taréjos fejét.

A' ZSÁLYA ÉS NAPRA-FORGÓ.

Nagy szeretet, mély tisztelet áz a' tiéd a' Nap
eránt, hogy a' merre ő fordul, te is utánna for-
dítod orczádat; így szóll a' Zsálya a' Napra-for-
gónak*— O de szóllj: nem érdemli e' ezt tőlünk?
•elel.ájtatos fohásszal emez, ö kinek jóltévő mele-
gnek köszönjük létünket, díszünket mindenün-
:et? —- Esmerlek kép-mutatói mond mosolygva

a9 Zsálya, a' Napra forogsz, hogy szép arany-
színt játszék virágod, 's pompásabban tűnj ki ál-
tala a' több virágok közölt. . ,

Digitized byGoogle



*** 103 «v«

A' SZÍV ÉS NYELV.

Igen régen ^ tán még az, arany-korban öszve
veszett a' szív a' nyelvel*—Én szóigálatomba1 vet-
telek gyáva ! így kurholja amaz emezt; még is hű-
ség telén vagy hozzám. A' minap mint lángoltam a
szép Phillisért! neked akarám ált' adni érzemé-
nyeimet, ?s te gyáván hebegtél. Emlékezhetsz,
midőn a' czudar Menalcás kecskémet — igaz jó-
szágomat — magáénak perelte, mint forrt bennem
a' méreg, 's. te illetlenül el-akadtál. Jól eszmél-
hetsz arra is, mennyi mondani valóm volt Phil-
lisemnek 's Pásztor barátimnak a7 tegnapi el-valas
óráján, csak könnyeim beszéllhettek ?s te a* hal-
nál némább levél! Nem! rajtad ki adok hűség-
telen szóiga l — A' Fej, k\ mindenből hasznot les,
meg hallá a' perlést — 's magához szegődteté aü
nyelvet*

Azólta ritkán is jár szív és nyelv eggyütt!

AZ ÚR ÉS LOVÁSZ.

Egy Úr két csikók taníttatott* — Uram, a'
fekete derék állat! így szóll a' Lovász; már is
olly71 szelíden jár, mintha régen kapuczánozták
volna; de az az átkozott Derestáníthatatlan ; nye-
rít, kapál, szökik, vág, ki-rúg \ — De jó fiú l felel
az Úr, erő, tűz és bátorság kell a' szökésekhez
és ki-rűgáshoz; aa illyen veri majd idővel, nye-
reg alatt a' kengyelt. A* jámbor csikóból, leg
fellyebb is — lusta ló válik.

A' melly Ifjú korán meg ért, a' melly író
soha se bohóskodott, rendszerént, középszerűk
maradnak.

A' RIGÓ ÉS VARJÚ.

Egy kalitkás Rigó a' sípJáda'- nótáit próbál-
gatta az ablak előtt. A7 Varjú egy szomszéd fáról
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hallgatta. — Nem! már ezt csak nem tenném,
így kiált a* Rigónak, már az alacsonyság ám, Haas
kénye után etiekelni! — Hallgass szomszéd! felel
emez; a' kalitka mellyben lakom, afc élei mel-
lyet eszem, épea azé a' kié a' síp-láda, mélly
után énekelek*

A9 GÓLYA-FIÚ ÍS.ANNTA.

A' Gólya-fiú gyönyörködéssel szemlélte a*
fészekből,, a' fiatal macska játékát és nyájaskodó-
sait. — O anyám l be kedves állat az a' Czicza!
így kiált fel Í be nyájas és hízelkedő mindenhez ! —
Hagyd el fiam! csak addig van az , míg semmije
nincs ; midőn eszik , étket féltre morog*

Az a' jó euiber a* ki ön hasznából szíves közlő,
A* csapodár rendszerént önző 's maga haszna a' vég
határ, a* meddig szívessége terjedez.

A'HÍVATALOS EB.

A' Kutya, mint apáink korában több házak-
nál szokásban volt, kerékbea• sültet forgatott.
A' szakács ki fordult, a' kutya éhes volt, a' sült
ingerlő szaga nyálat húzott, a' nyílt ajtó szökés-
hez reményt adott, ebünk ennyi kísértetnek ellent .
állni gyenge volt— ?s mohon állt a' félsülésü pe-
csenyének. Ite toppan véletlen a' Szakács, látván
a' szép gazdálkodást ajtót csuk, és botot keres,—
Tartom a' hátam gazdácskám, mond a' bűnhődött
de máskor kérlek, tarts elébb jól, jnig üly kísértő
tisztet bíznál reám, /' y ,

A9 BIKA ÉS ÖKÖR.

A' Bika bosszonkodva szemlélte a* zó'ld gally
küzzül, mint paczkázik dz ökrész' gyereke egy szálas
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Ökrön , mint csavargatja a* legelészőt pajzánon
majd ide majd oda, pattogó ostorával; 9s az* Ökör
túnya béke-tűrését nem tűrheté tovább. Ki rohan
bömbölve rejtekéből, fs a9 gyerek ijjedt sikoltással
szalad a' sűrűbe.— Miért hagysz így magadon
kifogni bátya ? engem ki nemed vagyok majd'meg

v ölt már a' bosszú. — Én mindég azt hittem, felel
a' Jármos, hogy jámbor erkölcsöm i békés indula-
tom, V szolgálataim meg mentnek a* bosszontások-

- tói. — Ugy nem esmereql a' világot bátya; sem.
urunkat az embert! öklelőzni keli néha köztök,

. nem azért hogy ártsunk, hanem hogy tartsanak
bennünket bántani.

Úgy van! a' pórság a* csendes elmét és bé-
kés indulatot hajlik túnyaságtiak venni.

A' NAPSZÁMOS ÉS FELESÉGE.

A' szegény Napszámos estveü barna kenyerét
ette; áz énség' fűszerén kívül nem volt hozzá
semmi. Könnyezve szemlélte az asszony a* jó ízűn
falatozót: édes férjemí így szóll bánatos arczal,
dolgozol a9 lankadásig, 's nincs e' szűk időben,
mit nyújtnom elődbe, a'sovány kenyéren kívül.—
Te szegény vagy annyoki felel mosolygva a9 pa-
raszt, de éa nem; nézd csak mint csóvái farkat
Sajó kutyánk, 's ím néki is vethetek, amott pedig
látod é az egeret/mint rágcsálja el vetett kenyér-
hajamat7 A* ki a' jnaga emberségéből ennyi állatot
táplálhat, 's maga se fekszik le éhen , mi baja annak ?

Nincs teljesen boldog helyhetés, de vad sors
sincs! mind a' kettőt azon szempont szüli, mel-
lyet szíved választ ̂  hogy tekintsd belőlle álla-
potodat 1 ,

AZ ÁCS ÉS LEÖÉNYE.

i •

Az Ács gombot teve fel egy torony' tetejébe.
Taps és öröm-robaj közt szállt le a9 néphez, 9s
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essőzött az ettől szórt pénz, süvegébe. — Ó mint
féltettelek Mesteri így szólí könnyedő meljel az
Ács-legény; tudja az Isten, nekem a* szokott ma-

Í
osságon. felyűl szédeleg a' főm. — Ennek oka az,
elei a' mester, hogy nem tudod a' fortélyt: ha

magosra sietsz, ne azon lépcsőkre tekintgess, mellye-
ket már meg hágtál; hanem azokon függjön sze-
med,, mellyek még előtted hágandók* 's így nem
fog gyenge főd szédelgeni.

Be veheti sok büszke Tisztviselo-is ez értelmes
Ács' tanácsát. A' melly Úr előtt délig hajlong-
nak, de dél után ő hajlong mások előtt—még
nincs oka miért szédelegjen ! ,•

AZ OROSZLÁN ÉS MACSKA.

Hadat viselt az Oroszlán. Az élés-tárt a' Macs-
ka gond-viselés4ére bízta, V e z , a' czudar, a' leg
szebb falatokat magának orozta, — Hogy mered
ezt tenni? harsán a' Király feléje, a' mint csínjei
fülébe mentek. — Hát hűséges szolgálataim, nem
érdemlenének-meg egynéhány hitvány falatot?
visszanoz a* Tár-mester. — Pakolj udvaromból
gyáva I így dörög az Oroszlán, a' meliy Tiszt,
mindég rováson tartja a' maga érdemeit, 's jutal*-
maikat maga szabogatja, menjen .napi-béresnek;
de a' köz hivatalokat ne bitangolja, se a9 becsület*
fokain ne fukarkodjék.

A' PAP-VÁLTOZTATÁS.

Egy Község Sveitzban más Papért esdeklett aa
Egyházi Gyűlés előtt* *— Hát mi ki-fogástok a'
mostani ellen ? kérdi az Elől-űiő a' követeket; az
tudtunkra jeles ember. — Hiszen Uraim! felelnek
ezek, az ő Kegyelme' beszédét a' gyermek is meg
érti. Mi azért tartjuk, hogy papoljon, nem pedig
hogy beszélljen mint akármellyikünk.
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Hallottam több efféle gáncsokat is, mellyek
kiálló magasztalán ok voltak.

A' NEVETLEN LEVÉLKE.

Egy híres Zsiván és tolvaj' fel akasztatásán,
el lopták az exetjuens Szóiga-Bírá' óráját, és Es-
küdt zsebbe-valója't. Másnap órája helyett egy nc-
vetlen Levélkét kapott az első, íliy szókkal: fel
akasztatott jó barátomnak torára, egy kevéssé ké-
sőn jelenvén meg az akasztó fánál, el vittem a*
Tekinletes Ur zseb-óráját, hogy másszor ne hi-
bázzak. Egyszersmind szegény Czimborám kínjain
meg esvén szívem, magamhoz vettem a' Nemzetes
Esküdt Ur' kendőjét, hogy omló könnyeimet tud-
jam mibe törölhetni. Tudom nem fogják rossz
nevén venni a* 'lens' Urak., hogy búm' felejtésé-
re , és gonoszul veszett pajtásom* torára , ezen utób- '
bi portékára , a' Messze-látói Csárdában egy pár
ittze borocskát ittam-meg.

Nem a1 büntetés szörnyű volta rettenti a' go-
nosz szívüt, hanem annak bizonyossága, hogy
csínjen rajta fog kapattatni, 's büntetése > bár mi
csekély is, el nem marad.

A' SZEGÉNY HÁRSFA.

Hullott a' fákról az őszi levél, 's a' hívűlt
ízellő egy szerelmes párra, kit csak az imént kö-
tött a' szent kötél öszve, reá lengte azokat. —
Nézd angyalkdm I így szólít a' boldog mámoros
férj, eme Hársfa alatt esküdtünk először örök hű-
ségét, szerelmet egymásnak 5 a' jövő tavasszal ár-
nyékában üljük barátinkai a* szerelem innepétl •--

incamináltatott 1
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A' SORS' PÁCZOLÁSAI.

Istenem 1 hogy . lehet kevély az ember ? e*
semmi, ez eleven por, e' rekedező nedvekből 9
kopható inakból, in-száíakból, porczogókból,: tö-
redező csontokból, minden perczen ki reppenhetö
lehelietbői álló,
gőgös" agyag-larsa^
lehelietbői álló, gyáva alkotmány? hogy lehet
gőgös" agyag-társa eránt, ő, a* ki leg* közelebbi
lélekzet-vételének se bizonyos ura, 's nem tudhatja

jövő perczben mi éri 1
Egy Uracs, szép mint Adónis, hetyke mint —

m Í n t — sok ltjaink! (más hasonlatosság birtelenibe .
nem ötlik eszembe) szerelmes levélkét kapa ked-

* vesétől, pénzel töltet Szüléitől, szépnek sugdosta
őtet a' szép Nem, gazdagoknak becsülte Szüléit a*
világ , ő maga inagát, .mint illik, tanultnak és bölcs-
nek. _ Lehet é még több czím az él-szelesedéire ?--
Leheti mert még most jut eszembe, hogy a' Szabó
épen most hozá el új köntöseit, mpllyek öntve
valának sugár termetére. 'S ezekbe munkásán ^e
öltözködve, tele magával és boldog sorsával, lep
be Ifjúnk, kedv-teléssel fütyörészve, oldalra vágott
kalappal, Pesten a* Hét Electorhoz, Negédesen '
parancsol kávét magának, hetyke szitkot küld a'
késedező Marqueur után, majd le ülvén kávéja
mellé, vídoran, de. finom mej-fodrát 's köntöseit
óva hörpölgeti azt. Már csak egy hörp maradt
csészéje fenekén, ?s ím — a* mint azt a' többi után
le eresztni készül, nagyon hátra találja neki nyakát
szegni, 's a' feje búbján könnyen állt kalap, hátra
perdül a* Biliárd megé. Hirtelen, utánna kap ura-
csunk, de az Isten-adta, a* kapásban, a* csészét ki
ejti kezéből, 's belőlle a' tejes kávé-hörp melljr
torkának vala szánva, nijdonnan új és szépen álló
köntöséré ömlik, a' find'sa pedig darabokra törik ! —
Nem guta-ütést okozható eset ez? de még nincs
végei A' görgő kalapra, egyik a' biliárdozó Urak
közzűl olly nyomosán talála hágni, hogy az asszú
gombaként sugörodék öszve, ys hegyet, völgyet
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kana oldalaiba. — Ki hozta ezen kettős bal-eset
Ifjúnkat, külömben sem igen erős nyergű phleg-
májából, durva hangot ejtett ki a' kalap-taposó el-
len, ki épen tüzes ̂ Katona-Tiszt vala ; ez, mint
Telhetni, nem hagyla azt magán száradni, pattog-
tak a* szavak oda és vissza, 9s a* mindég hango-
sabb, hevesebb szó-váltásnak, utoljára is —: baj-
yívás leve a' vége* Szegény Ifjúnk, toldásul kalap-
jára, köntösére, egy kereszt-vágást kapott rózsa
s tej-vegyűletű szép pofájára, egy másik pedig
bal karját zsugorította öszve!

A' VERES HAJÚ GYERMEK. '

Egy asszony, * fűnek* fának dicsérte á* maga
veres hajú fiát. En csak kereken ki mondám:
hogy csúnya, nagy fejű rőt gyermek biz az! —.
Ugy de hányan dicsérték maríszóU neheztelve az
anya. — Előtled meg lehet, mondám, 's gondolom
a' dícsérők mind gyermekes asszonyok és férjek
lehettek, kik féltek hogy te is vissza gyalázni fogod
az ő gyermekeiket \ de én nőtelen gyermektelen
vagyok. *

Ritkán gyanútlan előttem az Író-társ tömjéné.

A' MACSKA ÉS S^RMÁN.

A* Macska egy légy után ugorván, a' második
emeletből oz útza köveire le esett. A' Sármán
szánakozva közel/tett feléje: szegény Czicza!. bi-
zony zúzámból sajnállak , így szólia a' jó madár;
nem tört valami tagod? — Emez, az álnok, fel-
eszmélvén esése szédüliéből , eggvet ugrik, 's a*
szíves szánakozót el kapja, — Egy légy ért ugyan na-
gyolnám tett ugrásomat, mond a* hitetlen, de egy
sármán-pecsenye csak meg érdemli.

Ne hidj a* rossz lelkűnek, ha a9 sors
zúzta is!
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A1 HÁZAS PÁR Á LA MODE.

Enyím, enyím vagy hát valahára Angyal!
Ó Jíóldog ér7^s, ó határtalan kény, téged nevez-
hetni sajátomnak í De szollj Julcsám, egyedül hoz-
zám vonsz e' szerelmed? így érzelge egy szegény
elő-hetes férj tizenkilenczedik századunkból.—• Hogy
kétkedhetsz^ abban? felel neheztelve, ugyan azon
századbéli Nője; én egyedül néked élek, néked
szentelem ezentúl óráimat. — De hát azon ífjacs-
kával mit akarsz, a' kivel a* múlt héten, olly lágy
9s epedő pillán tatokat váltogatál? — O gazdag, tudod
Lelkem, hogy szegények vagyunk,, 9s a' pénz nem
rossz dolog a világban. — Hát azon vén Tanácsos-
sal, a' kire olly szép szavakat vesztegették? s— 0
téged, hivatalokra segíthet angyalkám] — De azon
Tiszt etskének csak ugyan ki mutathatnád az utat,
ütő i tegnap előtt levélkét kaptál! — Igen, de
szívem! ő szépen muzsikál, tánczol, mulattat;
pedig unalmas óráink csak vágynak 's lesznek mind

fakad ki végre a' szem-meresztő férj, a' melly
Asszony már az elő-hetekben, fényi, pénzt, mu-
latságot óhajt, >s ezekre kéralelődik, rosszul áll
annál a' szegény férje dolga!

Ugy is lett l csak hamar ollyá leve a* szegény
férj a' háznál, mint a' könyvek elein az elő-be-
széd, mellybe tizedik se kukkan', a9 ki a' könyvet
olvassa.

A' RIGÓ ÉS BÜDÖS-BANKA.

A' Rigó eledelt víve szájában, egy bűdös-banka
esmerőse odújához repült. — Engedd ozsonnámat
itt végeznem odúdnál, kéri a' Bankát, messze az
enyím ide. —De fészkembe ugyan nem szemetelsz,

Digitized byGoogle



*~v n i ~*~

felel ez; azt tisztán szeretem, tartani, — Esmerlek
jó barátném! mond a' Rigó; de ha másoktól an-
nyira óvod fészkedet, annál inkább kíméld meg azt
magad' 's ház-néped' undok szennyeitől.

Azoknak szólljon ez a' meséöske, kik Nem-
zeti Játékszínben 's közhelyeken féktelen kedv én,
béllyegzik Nemzetjeket, 's még is azt az idegenek- \
tol vakon kívánják tiszteltetni.

A' PARASZT HOLLÓJA.

Egy szegény eggyűgyű Paraszt, Hollót nevelt ,
magának, *s nagy gondal, kény ént hússal é tetté ,
míg maga sovány kenyeret rágott mellette. -4- Mit
akarsz ezzel a' madárral ? kérdi a' házánál el menő
földes Ur. — Lidérczet szeretnék belólle nevelni,
Tekintetes Uram í felel biztosan a' jámbor; majd
csak ki venne nyomor úságomból. — Tudod e' ba-
rátom, mit? mond az U r : tekerd ki a' Hollód'
nyakát, úgy meg nyered azt a' sok húst, a' mel-
lyet vele meg etetsz ?s az időt a' mellyet táplálásá-
ra vesztegetsz ; 's ennyit nehezen hajt be valaha
lidérczsége.

Nem ílly hasztalan speoulálnak e' sok szegény
Szülék , midőn Urfiaknak, Kisasszonykáknak,
kényeztetve nevelik fiaikat és leányikat ?

A' SZEKÉR-ŰT.
•

Az Urasig majd felfordult kocsijával öti'fa-
luja' közepén. Hívatja a' Bírót: mi ostobaság az ,
így kurholja," hogy a' sáron , a* leg dűlősebb he-
lyeken van csapás a' Helységben, ys új jobb utat
nem vágtok? — Nagyságos.Uram! így mentekedik
a' Bíró, esés után, az első szekér ezen kátyúknak
vágott njromot, a' többi így tanakodott: hogy tört
nyomon járni könnyebb mint újat törni, és osztán
én vágjak* kínosan új utat azért, hogy más köu-
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nyebben járjon utánnam? így mind az első után
ballagott; 's ámbár kocsi fordul, ló dől v kerék
törik és hám szakad, arra jár most az egész Helység*

Váljunk igazat, hogy gyakran ílly gondol-
kozásból vagyunk ellenei az újításoknak i

A* LÉGY fS AZ ANNYÁ*

Hallod e' fiam! így szóll a' Légyf annya a*
fiához, nagy apád a\ mézbe fűlt, apád maszlagot
kóstolt, bátyádat az Átányi Bíró' orrán ütötték
agyon , és így fegész nemzetségednek a' nyalánkság
és sz'emtelenség voltak veszedelmei. Ha gyei el kér-
lek ezt a' két veszélyes vétket. — De hogy is ne!
felel a' czudar, hiszen ezekben áll minden örö-
münk , boldogságunk; hanem majd okosabb leszek
én az apáimnál, nem könnyen vesztek én rajta. —
Ezt szóllván vakmerőn neki szállt a' tejes köcsög-
nek, 's belé veszett.

A' Példa azért oktajt keveset, ha kivált szem-
mel látott tanúi nem vaíánk , 9s azért jobbít ke-
veset erkölcsünkén 's éltünk folyásán, hogy min-
dég okosabba^ reményiünk lenni a' kár-vallottnál,

MOSZKAtf ÉGÉS&

"Egy Poéta utóbbi tizedünkből, Moszkau'égése
le-írásával kívánt a' Pimpla' csúcsára , 's néhány
forintocskn birtok.íra jutni; mellyjkre inkább ? nem
vitatom. Utolsó álmatlan éjjelén dolgozott már a9

munkán , melly néhány sorig készen vala, a9 mint
éjfél tájban, a* természet a' maga elvont adóját
vévén meg rajta % Versgyártónk fél holtra el aludt
munkája felett. Hosszú kanócczal égett gyertyá-
ja, közel hozzá fáradságos kéz-íratja, mellyen a*
teremtésbe fáradt feje, könyökére támasztva nyu-
godott. A* hív éj, mint mondják, gyakran nappa-
lunkat adja vissza •, ez is a' jámbor gazdag prédáról
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{Hmodozott* mellyet Moszkau űszkei közzűl raga-
dott ki. Látta álmában a' borzasztó lángokat, érzette
fojtó gőzét az égés szeneinek; de ő bátran forgott'
a* tűz* veszélye között, hordta rakásra kincseit,
irríg nem a' lángok bele kaptak ruháiba. Erre fel

'riadt, 's ím — a* koppantlangyertya,szörnyű bor-
zadására 1 kézHÍratját, benne reményét, sőt még
eggyetlen köntöse egy részét-is , el emésztette már •
*s csak egy közel álló korsó víz mentheté meg ma*
gát és szobáját is a' harapódzó lángok5 dühétől!

Nem azt akarám mesémben festeni, mintsepri
egy perez el a* szegény legény arany reményeit
gyakorta; mert az a' Lafontaine tejes Ivánkája után,
igen sík éretlen törekedés lenne; hanem csak azt
akarom a* vége után kérdeni: nem jól-tévő égés
lenne e* ez a' Moszkaué, ha sok kéz-iratokkal illy
iímélletlenűl bánt volna, mint Vers-írónk ezeii
hóldog emlékezetű versezetjével ?

A* BOLOND-TORONY.

Bécsben jártombatt, a' többek közt megtekin-
tem a' Bolond-tornyot is* Esmerosöm lévén az
€ggyik felvigyázó, kitudám több ide zárt szeren-
csétlenek sorsát és esetét* JBámúlék* mert úgy
lelem, hogy mindnyájában a* ficzaraodott képzelet
abban véve erőt a' józan e-zett, hogy magát nagy,
fontos, hatalmas, tudós embernek tartá, 's egy
is rangjával egyaránt, vagy épen azon alól nem
ítéle magáról. Eggyik homályos képpel járdáit,
mintha Világ' gondjai fekrtének íajta, másik szeg-
zett nyakkal gőgoskÖdött« 's. mellőzött mindent;
harmadik tudományos titkokat feszegetetté Egy-
szóval az egész toronyban, a' fontoskodás pestise
dühöskodött. Szívemre/hatott a* dolog , 9a minthogy
tapasztalam, mint dúl jó Hazámban is, minden
Rendben a' fontoskodás dühe, mint eqaészt az eről-
ködés többnek látszatni mint vagyunk ^ felfogadám «
hogy haza-tértemmel, itieg súgom hazámfiainafĉ sJ
dolgot •— 1s íme teszem*

8
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A* KOPÓ ÉS AGÁR.

- A' Kopó és Agár vadászni mentek. Az elsőbb
felveri a' nyálat, afc utóbbi kergeti 's könnyedén
elfogja. Már megfojtá martalékját az agár,, a9mint
szegyeivé látjq, hogy fogott nyula hasas. Allatoké-
kik látják gúnyolják kaczagjdk.r- Átkozott koniár te!
így rival fprtélyos díihösséggel a' Kopóra, miért -
vered fel fektéből a* nehéz anyát? te , te vagy
gyilkosa szegénynek ! — Barátom , felel igaza' nyu-

fodt érzetével a' Kopó , én csak szagoltam, de te
áttad, kergetted, fogtad. Hallgass arról a* mit

menteni nem lehet — 's elébb elfelejtik.

AZ OROSZLÁN-KÖLYÖK.

, Egy Oroszlán/ kőinkét el-lopták annyálól, 's egy
Űr udvarában kutyaként nevelték-feL Egykor rést
véve magának a9 vad' 's visszaszökék szüléihez. Ór-
vendve fogadták elébb ezek, de majd elszomorod-
tak , lassadán kitapogatván nevelt erkölcseit. —
Fiam, fiam! így ordít búsan az Oroszifin-atya,
formád ugyan .az enyím, de farkat csóválsz, tür-
lészkedel, legyet kapkodsz , szunnyad szügyedben
nemed' *s erőd büszke érzete — formád az enyím,
de hitvány kutya vagy fiam 1 • ,

A9 CSELÉDSÉG* VÍTÁJA.

Egy nagy Úrnak a9 gombos Botos í^apttssa,
Kengyel - futója , inasai, vadászai 's több ácsorgó
cselédjei, pipa 9s bor közt —*• mert d9 nagy Urak
szolgalatjaiban sok a9 reficiens otium — azt vítat-
gatták: nogy mellyik a* leg hasznosabb szolgája az
Urának ? — Az ÜV eleibe keríílt a' heves per, ki
is egy Törpéjére mutatván: ez a'nyertesrgy végez,
mert ennek leg kevesebbe kerül a Livréje.
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A> FORRÁS - ERECSKE ÉS TENGEfi.

Egy kis forrás' erecskéje be folyta' Tengerbe.
Istenem! így sóhajt a' szerény, mit érnek e' meg-
mérhetetlenségben , az én' néhány cseppjeim? —
Bátorodj fiam! felel az anya-tenger, azok is segítik
hordozni a' kevély árboczos hajókat.

Be-szólgál az egészbe minden Kör* bár melly
csekélynek látszék is az, csak annak .csekélységén
való tűnődésünk le ne hádgy asszon bennünket róla,
9s annak megfelelni ne restelkedjünk,

A* SZAMÁR,FONTOS FOGLALATOSSÁGÁBAN-

A' Szamár, est-alkonykor, egy domb' tetejére
állt fel, 's réfes fülein kívül nem mozdult semmi
tagja. — Ugyan mit mivel füles bátya ott fent?
kérdi az ürge a' nyulat, a' nyúl az ökröt, az ökör
a'lovat. — N e m tudta eggyik is- Eggyik vélte,
hogy a' juhok' javára főz bölcs plánt, másik hogy
nemzetsége emelésén kőit az esze, harmadik re-
ménylte, hogy ha szája nyílik , a' rendes undok
órdíííís helyett, valami különös hang fogja a' bá-
miilóknak elő adni, ezen mély fon tolás' szülemé-
nyét. — Jó állatok! találgathattátok volna a' Sza-
niár} nemes munkálódását, egy második Noé bár-
kájáig is! — Csacsitok oda fent a' dombon -*- a9 *
maga nagy árnyékát csudálta, 's fület kony/tni ta-
núit, hogy annak ocsmányságát a' több állatok9

"társaságában bölcsen el-palástolhassa,

A' PROFESSZOR, ÉS SIKET SZOMSZÉDJA.

Egy siket, kedv - telessel dalolga tott., Hangos
torka bosszontotta a' szomszédban olvasgató Pro- .
fesszort. — Ugyan barátom miért dalolsz ? hiszen
nem hallod a' mit dalolsz! ezt kiáltja be végre al~

8 *
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kalmatlan szomszédjának* — Igen , de hallják má-
sok; felel ez./

Már -mi írók, ha siketek vakok volnánk , csak
ugyan nem írnánk , sem Poétáink nem éneklenének.
Mi magunk szoktuk a' munkáinkból áradozó gyö-
nyörűségnek le szedni a* tejfelét. Köztünk márad-
jon a* szó : akármint gyönyörködjék Közönségünk
bennünk, de csak ugyan leg jobban, gyönyörködünk
mi ön-magunkban*

A' MACSKA ÉS PUDLI.

A' macíka, és a' Számtartó' pudlija •— hogy?
ki nem nyomozhattam — az UrasiSg roppant ga-
bona tárába záródtak: •— Hogy éljünk ittelCzicza?
kérdi az eb; én ugyan hála a' gazdámnak jól kita-
nultam mesterségeimet , de te — szegény állat! —
Hát mit tanútól: kérdi viszont a' macska.-—Tudok
szolgálni, lámpást kosarat hordani, appprtírozni,
ajtót zárni, és két lábon tánczolni. — Ügyé? no
jó szerencsét mesterségeidhez ! én nyomprúit— csak
egeret fogni tudok. — A' macska meg hízott, míg
a' szegény kutya — nem tudván gazdájaként az
Uraság búzájából él - élni — csak hamar fel for-
dult éhen.

Szülék! terjedjen ki odáig is gondotok, hogy
a* mázos ki míveltség mellé, leg alább egy olly hasz- *•
nos tudományra is oktassátok fiatokat, mellyel a*
szükség idején, kenyerét megkereshesse*

A' HÁZI-GALAMB ÉS ÉLŐ-FA,

A' Héjától űzéttetett Házi-Galamb, reá szállt
egy élő fára, 9s lombjai közzé vonulva, meg me-
nekedék. — Az ég áldjon meg! így remege hálát
a' madár; hálásan látogatlak meg gyakorta míg élek,
te mentőm, szabadítom! 9s kicsineim'et is el hor-
dom jói-tévő gallyaidra. — Nem hiszem, felel a'
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lombos, te Palotákat laksz, udvaris vagy az embe-
rek között, hol tanulnád a'háládatos$ágot?~ He-
lyesen ! azólta se szállt a' házi-galamb élő fárar

A' MOLNÁR ÉS VERÉB.

Csekély emberben nagy méreg, 's óriási-bosz-
szú-forralások nevetségesek.

A' veréb szemtelenül be szokott a* malomba ,
búza szemeket lopdosnű — A' molnár a' lisztet I
én a' búzát l így szóll, 's egy fel-óldott zsákra rep-
pen. — Hess te szemtelen állati kiált a', bosszús
Molnár (lopása kosszontá e' inkább vágy szemre-
hányása '( nem vitatom) 's a' csipkedőt el hajtja»
— No meg állj ! te nagyobb tolvaj másoknál, meg-
bosszulom7 ezt rajtad > ki iszom malmod' vizét'
hogy ne foroghasson! — Mosolygva fog korsót a'
Molnár: no hát csak előre merítek, hogy magam
is szomján oe haljak el! '

A' GÖRÉNY-

Sibériában egy Görény fenn-látásból a9 Nyusztr
fczoboj- és Ermelin- drága bőrű Menyétek közzé
fúrta magát, ezekkel járt-kelt, ezek után kívánt
becsűltetni 's a' dölvfös ön feleit mellőzte* Egy
alkonyaton, a' Muszka számüzöttek menyét-vadá-
szatot tartván , lest vetnek azon csoportnak is, hol
görényünk vala a' tűrt vendég ? 's jól intézett lövé-
seikkel sokat elejtnek, sokat meg sréteznek belőlle.
Srétet kapa jó görényünk is. — Jól esett neked í
így kiált > a' magát kínosan vonszolónak egy görény-
atyafi ; miért nem maradsz te( buta, a' magaddal
egyszőrüeknél?

A' VAD ÉS SZELÍD RÉCZE.

A* vad Récze a' szelídek* eledelére szokott, '«
gyakran közikbe vegyült* Végre be fogattatott, 's
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a* Gazdasszony örvendve szerzeményén, vágott el
a* szárnya' hegyiből, hogy el ne repülhessen. Bús
volt a' szegény fogoly, kivált szárnya' csonkúltát
nehezen szíveié. — Már pajtás! így szóll egy a'
szelídek közzül; az emberek között az a' szokás,
hogy a' ki az ő kosztjokra kegyelmekre szorult, egy
kicsit elhaggyon csippentni a' szárnya' hegyiből.

JUPITER ÉS A' KANKUTYÁK.

Minekntánna Jupiternél a' Kan-Kutyák (mert
ők voltak nála követségben; a' szukák nálok is*
emberi mód szerént, többnyire csak kölyköt ne-
velni használtatván) ijjedtekben az Audienz-Szálá-
val olly dísztelenül' bánlak, egészen elvesztették
tekinteteiket a' szukák elolt. Kéntelen/ttettek tehát
újra Jupiterhez folyamodni, valamely elsőbbségi
külömbözletésért. — Hm, mosolygott az öregúr,
én külömben a' Kan-nemnek az erőt és bátorságot
rendelem czímjéül, de ha ti azt el vesztettétek*
egyebet nem adhatok, hanem hogy láb fel-emelve
peselhessetek mind annyiszor, a' mennyiszer nek-
tek tetszik,

'S az-ólta is a' hol a' férjfi nem' meljéből a'
bátorság ki aludt, vagy ki-óltatott, igen csak iU
lyen forma elsőséggel bír a' más nem felett.

A' RÓKA ÉS MACSKA*

A* Róka, vadászása hevében, két bokor-derék
közzé szorult, honnan se előre se. hátra nem mozdul-
hatott. Elcsüggedve *s bús elszánással meredezlék
az elmenő vadakon tekintetei.— Úgy kell gaz állati
kiált az ürge; te ragadozó! niond a* menyét; te
hamis lelkű ravasz! szidja a'nyúl; bár így jároa
egész nemed! átkozódik az egér. — Némán 's nem
ügyelve fülel mincjl ezekre ravaszdi, inig úlóbb a*
macska is feléje sompolygván: ostoba pöfeteg fejű !
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gúnyolódik 's kaczag, most lássa a' világ: van
e* butább állat mint te ? így fogódni-meg!-—Ekkor
egyszerre lángra gyúl a' fogoly, elfutja -az epe, a*
harag kettőzte ti erőlködéseit , 's kifejtvén nagy
erővel magát: megálj, czudar gyalázó 1 kiált 's a*
macska ulári szökik, ki már régen fa tetőn űl. Nem
férhetett, hozzá a' róka, de bár a' többi állatra
később nem neheztelt, a' macskának meg nem tu-
dott engedni soha. * ,

Nehezei* szíveljük ha gazainak mondatunk, de
még nehezebben ha valaki eszünkben kétkedik, '&
legnehezebben ha gúnyoltatuuk.

I

A' GAZDA ÉS KOMONDORA*

Szolgálj l kiált a' gazda a' Komondorának ; fel
állította, ez lezuhant, falhoz támasztotta, oldalt
dülti — egy szóval semmire se mehetett vele* Szidja,
veri, ügyetlenségeért: nézd e' kis öl-eb, úgymond,
ki fog rajtad. — Bízd csak a* nyájadat ream í ki,
fakad végre a' Komondor, helyt állok én ott, de
oda mopszlid lesz gyáva.

Sok vitéz udvarolni nem tud, de be-vág ám
a' Quarréba; sok munkás 's egyenes szívű polgárja
Hazájának és Királyainak, osúszamlik az udvarok*
síkos padozatján.

A' KATONA JÉS KAPITÁNYA.

Egy bátor Katona állott éjjelre strázsát egy
Klastrom' omladékainál. A' Denevér karczogott af

setótség ülte falakon. Strázsánk be-fogja lélekzetét,
hallgatódzik; el-el áll a' csúszongás, majd ismét
kezdődik, 's nem tudja vitézünk mit véljen? Bot-
zadás lepi-meg a' csatákon nem dobogott szívet,
haja-szála mcredez, rémek ülnek képzeletjére, '&
csak a'szégyen, becsület, 's kötelesség* érzetei tar-
tóztatják , gögy posztot ne hagyjon. Azomban bősz*
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szúsággal látja reggel, bogy mi hozta réraűlésbe.
Szegy enletében, sokára vallotta meg Kapitányának

,V dolgot* — '& te, kri oíly esméretes bátor szívvel
bírsz, számtalan csatákban vitézül forogtál, egy
denevértől tudtál meg ijjedhi? kérdi a' Kapitány*
— Hm, vitéz Kapitány Uram! felfel a' Katona,
több éjjel egy denevér, mint nappal egy káplár-
alja ellenség!

Esmerek többeket, kik nagy Phüosophusok
~ mint szoktuk a' szót venni — nagy Mathema-
ticusok, Astronomusok 's a' t* 's még is gyak-
ran, kis baboná^skákoa hajó-törést szeny vednek*

AZ ÉHES KUTYA,

A' Kutya igét* meg-éhezett; el kezd tehát Urá-
nak hízelkedni, 's elő-szedni minden tanúit mes-
terségeit, mellyekkel gyakran kedvét töltötte néki.
--« Bravó, édes Kutyám.' kiált gyönyörködve a*
gazdája, 's nyájasan s-imogatja meg ebét. — Nem
elég Gazdácskám ? ki fakad emez, kenyérkét is yess
a' dicséret mellé l

JÚNÓ ÉS VÉNUSZ*

Júnó meg leste Lédával való mulatozását hív-*
telén férjének, 's a' féltés borús dühe dúlt keblé-
ben, — Már e? szörnyűség í agg vagyok e*, vagy
ocsmány fél-szeges ? vau e' hiba negédes terme-
temben ?; szeplő , ráncz , szemőcs árczaimon, szag
számon? vagy a' tűz aludt ki szemeimből?-hogy
így mellőz — hitvány halandónékért mellőz fér-
jem! így cpedez , így búsong, így tanakszik magá-
h#n, a' meg csalatott Istenné. — Szép vagy asszo-
nyom, szépI így szóll néki Vénusz, fogható, bár
melly férjfit, bár meliy repkedő férjet is le-lán-
czolni; ?s hogy ezt nem teszed csak magadban a*
hibái lám férjed vén lettére szíveket hódít, mert —•
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niindég nyájas, kedyelteto, örökké változtatgalja
csábító alakjait, majd bika, majd hattyú, majd
arany csepp — egy szóval az a' mi lángja tárgyá-
nak kedves: te pedig mindég a' haragos Júnó — a*
duzmadt felesqg va£y 1

Asszonyok! ne véljétek, hogy a' fő-kötő min-
den tetszeni - vágyás, minden csínoskodás, minden
illés, 's kedveltetés alól fel oldott már benneteket!
Meg maradnak ezek továbbra is9 férjétek eránt,
szoros kötelességül^ Ne véljétek/ hogy már be-fo-
gott férjetek szeretni fogja nőjét, bár millyejiué
vált ez , mert — kötelessége. A' pongyolaság, ko-
morság, örök zsémb, 's az illendőségek' mellőzése,
a' leg hívebb férjet is eleinte bosszússá , vagy únottá,
majd hideggé, végre hívtelenné teszik. Az élet'ba-
jaiba , a' hivatal' és pálya' gondjaiba fáradt férj,
enyhülést mutatást óhajt $ 's azt háza falai közt nem
lelvén, lassadán hajlik ott keresni a' hol találja,
yagy találni véli*

DBJÓCES.

Medeában, hajdan Dejóces, az egyenes lelkű
és haszon nem leső bíróskodás mellett, majd éhen
bala-el. — Szegény állapotját fel vette a' Tanács.
— Rendeljünk, -így szóll az egyik Tanácsbeli,
fizetést á' Bíráknak. — Csak Dejócesnek Uraim,
csak 1 felel a' másik , félek tőle, hogy a' Successori
jóval okosabbak lesznek*

A' KASZTÍLIAI NEMES.

Colutnb' fel fedezései után, egészSpanyol-0r-
szág szerencse-próbálásra hevült, én zúdúlU A'töb-

# bek közt egy Kasztíliai tehetős nemes, majd min-
den vagyonát pénzé tette, hajót építtetett rajta,
hajósokat, élelmet szerzett belé,4>s Világokat, Szi-
geteket fedezgető útra lészűlU Maradj itt Lel-
kem ! sír kezét tördelve, a' minden rosszat jó;>ió
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és remegő asszony, maradj itt békés Hazádban, hol
, Őseid boldogul éltek, 's nyugosznak; maradj csendes

lakocjban, kedveseid karjai között! Mi hajt téged
a' hívtelen tengerre? Mi az esmeretlen világok'
esinerellen veszélyei torkokba? — Enyhülj Feleség!.
felel ölelve a' hajthatatlan férj, felsőbb erő hajt-
ki honomból, tilkos belső únszalom i*agad ki kar-
jaitok közzül. Engedj a' felsőbb végzésnek, 's előrfc
azon poutra szegzett öröm vigasztaljon édesem,ha
feléin fogsz búsougui: midőn majd mint Vice-Ki-
rálya az általam fel fedett szigeteknek, téréndek
Királynémért viszsza * 's a'kis Korona-örökösökért*
— El ment a' dicsőség-lihegő Férj, ezer meg ezer
veszélyek között küszdöU , habokkal, vészekkel >
szirtokkal, vad-állatokkal és embeitekkel; nem
lele fel-tedezni valót, 's rongált hajójával, és scor-
bútos Legénységével a* leg nagyobb ínségben kötött
ki egy Spanyol Szigetnél. — Vice Királyságomnak
már vége I így tanakszik a' bús Szerencse-járó; de
gazdag birtokos csak ugyan lehetek, 's gazdagabb
itt inmt otthon, vagy ónom* maradványából is, — De
ím-egy éjjel, emberei vigyázatlanságából, szikra

'pattau a' hajó aljban álló puskaporos hordóba,
's levegőbe reppen hajójával mindene* Szerencse *
hogy maga épen a'szárazon mulatott. —• Hová már
most?*Csekélység vala a' mivel még bíra; de inég
eb reszté csúggedését azon remény, hogy &' gazdag
Mexicóbau, munka, csere, szorgalom és kereske-
dés által, ebből sokra mehet, 's a' példák nem rit-
kák valának előtte. — JHa Vice Király, ha gazdag
birtokos nem lehetek is , úgymond, de csak vissza-
egészithetem régi vagyonkám, mellyet irigy sorsom
el ragadott tőletn. — Békélni látszott most Sorsa
véle. *s egy pár év múlva, szépen viszsza nyeré
nagy részét el vesztett vagyonának. Most az epedés.
Hazája 's el hagyott kedvesei után, szálltak szívébe
a' hír 's dicsőség' el-aladt szomja helyébe: haza
megyek! így kiált fel, nem mint nagy Úr ugyan,
de az új világritkaságaival rakodtan, 's mellynagy
kincs lesznek ezek Európában í
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Hajóra szegődik *s útáz vissza fele; de még
nem haladja a' Keménység-Fokát midőn az égi ború
borzasztó vészre fordul, a' hajót szirthez zúzza, 's
keserves szerezményébol semmit, magát is nagy
bajjal menti ki a' habok közzül. — Mibö fogjoa
most az idegen főidre vetődött Kóldús'í csügged-
ten, bámész kétséggel, meredező szemekkel tekint
a* tengerre és borsára:-ah bárcsak leg alább otthon
lehetnék! kiált könnyező szemmel 's Hon felé ter-
jesztett karokkal, meg se'sohajttiátn kínos veszte-
ségemet! be boldog a' ki Jt>ekés nyugalomban, élhet
az övéi.között! én balga tag , én esztelen! mint Úr
jöttem el, mint koldus térek,— ah csak úgy is
térhetnék — haza! —* Hónapokig kellé várni Spa-
nyol Országba menő hajóra, mellyen mint Matrósz
evedzé magát haza. Szegénységgel ínséggel kűszdve,
élt ház-népével a' jámbor, de még is elégedten és
Örvendezve, hogy Hazájában 's az övéi közt lehet.
— Még is van haszna utazásomnak 's szenvedésim-
nek ! így kiáltott fel gyakran, az : hogy most be-
csülni, és ízelni tudom sorsomat 's a' nyugalmat.

így zsugorodnak rendszerént öszve á' heves
Ifjú' tündér ideáljai, így rogynak képzeteink' vá-
gyaink' 's Reményeink' arany várai halomba, a'
sors', élet' 's korok' hanykódási között !

A'VENDÉG GÓLYA;

Egy helység felibe vendég gólya érkezét. Alig
J>illanták-meg az ó szállók, azonnal mérges kele-
peléssel kÖrűl-fogák 's távozni parancsolák. —
Miért kergettek atyafiak? így szóll az űzetett $ ma-
dárnak a' világ pszlallaa, a? he ly ig nagy 7s tavai
bővösök titeket 's engem eltartani. — Mit, még
jussunkat vitatod, raeilyet idő 's erő adnak nékúrík?
riad a' sereg a'.vendégre, kit dühében bizonyosan
halálra csipkéd , ha egy szerencsés gondolat ki nem
menti veszélyéből. Párul kér hirtelen egy oáratlan
tojót közzűle, 's egyszerre — le lohadt a'méreg, '*
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egyszerre — a' vendég — ó és igaz lakossá leve a'
tavas helységnek.

A' VIZA ÉS HARCSA.

Egy Vizát, Paksnál, meg szóilít a* Harcsa:
Miért jössz te víz-ellenéhe, a' Fekete -Tengerből
ide; holott mi halak inkább hazád felé le sietünk?
— Á' lejem viszket,, felel ez, 's úszásom a1 víz-
ellenébe enyhíti.

, Emberek rs józan ész ellenébe is azért járnak
sokan | mert — a' fejek viszket.

A' BAGOLY ÉS S.AS.

A' Bagoly panaszkodott hogy ó'tet a* szarka
rágalmazta ; aVszarka tagadta. A' Sas' trónja eleibe
került a' dolog, mellyet ez így intézett el: te szarka I
miről tudnál egész nap cseregni, ha nem rágalmaz-
nál? te rólad pedig jó Bagoly! sok rosszat lehet
szólluni a' nélkül, hogy rágalmaztassál.

JÜSTITIA ISTEN-ASSZONY.

Justitia Isten-Asszony — már régen lehetett —
meg jelent egykor a'földön. Eggyűgyű pompa vette
körül. Szép korpna űlt a' fején, nyájas komoly-
ság homlokán. Bámulta a' Község , azötnban: kár
hogy vén; ezt monda az* eggyik, — hiszen me-
nyecske felele a' másik , — az ám! csak hogy csóka
szemű, sugdosta a' harmadik, és egek! az orra
viaszból! csudál̂ ozott a' negyedik. — Nékem egy
kevéssé szemtelennek látszik, rágalmazá az ötödik
— sokat mernék reá tenni,'hogy a' koronája csak
réz, hanyakodék egy Resóvi Zsidó! — Fejet csó-
vált a' mindeneket hallott istenné. Kérte at Iste-
neket, egéb.e vissza-térve, hogy igazítsanak a' ha-
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landók* szem-le ncséfiken: mert ha így össze-vissza
fognak látni, úgymond, mint most látnak — jaj
nékem , és az enyímeknek ! — De biz ezen Móliója a'
serpenyős Istennének, mint látjuk, elvettetetti

AZ ÖKÖR ÉS GAZDÁJA.

Ne csak hibáit yetegesd a' szegény szóigának,
hanem használásait is rováson tartsd, 's meg lásd,
hogy méltatlan ne légy eránta.

Egy hosszú télen, síkos jég borította az úlat.
Sok fa kellett a' házhoz, de a' gazda csak a'lova-
kot küldhette ki az erdőre, a'patkolatlan ökör nem
mehetett. — Hitvány állat! így fakadt ki bosszúsan
ez ellen, jó útban lassan haladsz, télen a' jégen
nem járhatsz, essoben nyakadat kirontja a' járomi
Csak nincs jobb a1 lónál J -— Igen Uram ! felel a'
jármos , de sokat bírok , földednek zsírt adok,
abrakodat nem eszem, fs vénségemre nem puszta
bőrrel fizetek.

A' KÉT CSŐSZ.

Két Csőszök egymás szomszédságában őrzöttek
két kertet. Az e^gyik éjjel-nappal kerülte a' ma-
gáét , 's jó lélekkel pieg őrzötte gyümölcsét. Nem
így a' másik ! míg kényént aludt, lophatta boldog
Vboldogtalan az őrzefére bízott fákat, 's maga is
csak arra ébredt fel, hogy segítsen pusztílni azokat.—
'S CsŐszség az illyen ? kérdi a' másik. — Mit? felel a'
ezudar, a' mi gyümölcs meg maradt, azt én őrzöt-
tem meg 5 a' mi el-kallódott, azt nem tex-mettc
a* kert!

Nagv Csőszöket, czjfra Csőszöket, hiutón ke-
rülgető Csőszöket tudnék nevezni illyekjet.

AZ ORVOS ÉS BETEGEI.

Egy Orvos' elő-szobájában^ bajaikat pannszlák
egymásnak a' betegek. — Nincs iszonyúbb fájda-
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lom a' fog-fájásnál! mond az egyik , sziszegve nyom-
rán pofájára kendőjét. — Ki-vévén a' gyomor-gör-
csöt ! mond a' másik görnyedezve. — Es a9 szamár-
hurutot , köhög a' harmadik. — Mind tréfa ez
Uraim ! szóli sóhajtva a' negyed\k , a' vízibetegség-
hoz képest. — Hát az álkozott Podágra, mond egy
éltes pólyás lábú uzsorás, mit vélelt? Ez az ördög

< convcnliós hóhéra, ez! — Folyt a' vita a' szegény
nyomorékok közt, kiki a' maga betegségét szörnyr-
tette . a' mint a' be-lépő Orvos : Ixigyják el az Urak!
így szólla, mindég a' magunk jelen baja a' leg go-
noszabb.

A' MEDVE ÉS ATTYAFJAI.
•

Az ínség és szükség meg; törik a' nemes negé-
det, 9s a* kevély erkölcsi princípiumokból is tör-
delnek.

A' Medvét /gy kurholták attyafiai: azt halunk
az embereknél íánczot hordtáK tánczoltál,'s fsrifiFa

£d i k ' k é l b lő
az embereknél íánczot hordtáK tánczoltál,s fsrifiFa
tfv£d tisztes nemnnkpt a' kevély ember előtt? —
Éheztem, felel Maczkó, 's rab voltam•,szerettelek
volna helyemben!

A' HÖRCSÖK ÉS ÜRGE.

i

Gyanús előttem a* magas erkölcsöt 's érzést
fitogtató. Bendszerint Isten akarván lenni, felejt
hár ember lenni !

A' harczos hörcsök, beszakadván Ön lvnkaf a*
szomszéd békés Ürge'lyukát foglalá-el. — Egész té-
len , így szóll a' búsnak amaz, én tartalak téged
9s házad* népét eleséggel, sőt meg hizlalhatod ked-
Tesebb atyádfiait is* — Barátom, felel savanyún
mosolygva az ürge, míg nagy lelkű tudnál lenni,
légy igazságos, 9s add vissza a9 lyukamat 1
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A' KÉT SZABÓ.

Egy Amerikai Gyarmatban, két Szabók gyak-
ran hevertették ollóikat, és serezés közölt Vallásos,
Politicus, vagy Philosophiai kérdéseknek vitatásai-
ba vegyültekl 9s mind a* két túdákos tört illyen-
Icor le-lármázni egymást* Egykor nevezetesen olly
heves lett a'vita , hogy végre réfre került a'dolog t

's a' győztes majd halálra verte ellenfelét. A' Fel-
sőséglől illy Piendelés jött, ezen esel' fel-adása
után : hogy ha tanulatlan emberek , nevezetesen mí-
vesek , fontos tudományos tárgyat vítátgatnak egy-
más közt, addig m/g a' szó-vallás és vita tart,üres
kezeiket keresztbe vetve tartsák a' hátaikon; mert
az efféle bölcs kérdések, becsületesebb embereket
is hamar kézhasználásra ingereluek.

A' TEHÉN ÉS GAZDÁJA.

A' szegény fogatlanodó Tehén könyörgött az
Urának , hogy uiólsó borját hagyná még vénsége
gyámodnak.i*— Jó Anyó! felel emez, véli Tehén-
nek hús-lartó fogas a' gyámolaj

AZ ÖKÖR ÉS BIKA.

Az Ökör szántott; kevély gúnnyal szemlélte
ötét a' Bika. — Ugyan derék munka, ha mondom!
mennyit nem hallottam róla? pedig ezt a' hitvány
ekét a5 tavalyi borjú is el vinné. «— Nem szóllaná-
lnk megs ha nem ingerelnél; felel csendes vérrel az
Ökör, de annál szegy énebb heverned, hogy telnék
a' munka tőled.

Ha csak illyet én is tudtam .volna írni! ezt
kiáltja pamlagán heverés,zve , minden munkára,
Tunyaváry. — Csak rajtái pennát a' p/pa-nyomo-
gató ujjak közzé , tentát a' ki asszott tenta-tartóbaí

Digitized byGoogle



128

Csak az a'kár hogy a* remek aprónként fejledez ki
a* toll végire belőjünk, nemörnlik, mint a'gúny t
és gáncs , a' pípa-potyogtató , 's csókokkal ledér-
kedő szájon!

A' MACZ0NKA1 BÍRÓ.

, A' Maczonicai Palócz Bíró tekintetes ember
volt a' maga falujában; végzésének, tanácsának
rendszerint fejet hajtott nagy és kicsin , 's szava
üelphuszi szó volt a' Helységben* Egy nap^ Ta-
nácsot parancsolt a' szűrös Diclátor ; a' Falu* háza
TÍZ esős időben ki ázván fundamentornából, öszve -
dűlt, 's iíj építésen kellé tanácskozni. Körüljárják
a' Bírák a' romot, lépnek, mérnek, visgálódnak,
de bölcsen hallgat mindeggyik, né hogy eleibe
vágni láttassék az Öreg Bírónak, 's mint szokásban
vala, ledörögtessék. Végre megállapodik ez, körülötte
társai, le üti méltósággal lába eleibe botját,.kö-
nyökét reá ja támasztja, megrázza néhányszor eio-
felé fontolgató fejét, 's halkai illy módon decidal:
Ez, mint látjátok öszvedÜlt! a' romot hordja el a
Falu 's építsen íielyén új Faluházat. Nagyobb erejéül
szavának eggyet döbbent botjával a'földön. —Egy-
másra néznek a'Bírák/s vállvonítva hallgatván — con-
sentiálnak. De a' Falu eggyügyű Kanássza, eggyet
rántván gombos szűrin, 's szilva nyeles baltajavai
a' romra ütvén: már nagy Uram Bíró Uram, így
szóll, én csak azt valló vagyok,. hogy erre a' pos-
ványra-kár a' falunak építeni % esztendő ekkorra
a' sertésemis kidönthetné a' Faluháza falát; hanem
van itt part elég, építsen partos helyre! — El mered-
nek a' Bírák e' vakmerőségre 's főt csóválnak, az
öreg Bíró pedig villogó szemeketoiyilazván a' bűn-
hödöttre: ki kérdez téged hitvány Sunka-lopo!
így dörög felé. nyájhoz pribék! ys pufog a biroi
•nemes pálcza válláin. A' Falu háza itt fog állam,
mondom, fs majd meglátom én ki mond mást! —
Javallást bicczentnek a' Bírák, segítik szidni a
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Kanászt f$ rendelést tesznek az építésről, ~ . Da
Komám,. mond a' betérő öreg Bírónak, a* Nótá-
rius, kivel biztos barátságban élt; a9 kanász csak
ugyan nem mondott rosszat I —- Ugy ára l felel
amaz, mintha én azt által nem láttam volna, de
ha híre menne hogy a9 huta kanász hozta észre az
okos Bírót 9 végem lenne nékem a9 Faluban* Nem az
én számból gördült-ki hogy szárazon álljon a9 ház,
tehát álljon a' régi posványban, ha épülése napján
öszve-roggyan is; punctum! ,

A' köz ügy dolga vílág-szerte az af mi Ma-
czonkán mert a* magunk ügyében egész vagyunk,
a9 köz ügyben csak rész!

A' MEDVE-KIRÁLY.

Egy erdőből kipusztult az Oroszlán, 's a9 Med-
vét tették meg helyette Királynak. Szerencsésen
mímelte ez sokakban az oroszlánt, tudott páran-,
csolni, prédára serény, '*é nem tttolsó erejű volt,

* vitéz bátorsága se hibázott; de még is két tetemes
hibája el-árúlta, hogy nem Királyságra szülte ne-
mét a9 természet, tudnillik: ha le ereszkedett —
a' köz rend közzé vegyült, ha méltóságot mere-
dezett — dölyfös lett.

Figyeljetek ezen uji-mutatásomra ember-esmér-
getők, s nem fogtok hibázhatni árinak meg ítélé-
sébea: ki született nagjr póltzra, ki nem?

AZ ÖL-KB ÉS KOMONDOR.

A* Mop^zli egy Dáma öléből kényesen morgott
éz elmenő Komondorra. — Már ez mi? kérdi
gúnyt Tigyorgva a\meg-ugatott. Vagy ott né ül j ,
vagy ne morogj i

Az itthon vitézkedő, ki-csapongó, vas-gyú-
rókat játszogató Ifjacskáknak szólít ez a' Komon-
dor. Én meg ezt tanácslom szavai mellé: menj«-

9
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nek &' melegire, oda hol vitézségeknek, tágast
díszes mező nyílhat.

A' SZÉN-ÉGETO GYEREK, ÉS MAJOROS FIA,
i

A' Szén-égető gyerek azt vitatta (esnek néha
efféle ütköző vitái dp hiúságnak) hogy az ő kezp -
fejér, mint a" gyócs..— Más fiú, így szóll fejcsó-
válva a9 Majoros csíups 6a , tej, vaj, író közt fo-
rog f kesztyüzr mosdik, szennyet, nap-hevet ke-
rül , még is munkájába esik szép fejér kézre ten-
ni szert, 's ti a9 szén9 korma közt óvhatnátok azt
meg?

A* magyarázattal, félvén a' savanyú képektől f
most az egyszer adós maradok.

Á9 KÜLÖNÖS GAZDÁLKODÁS.

RongyolloU tetejű nagy Kastélya yólt egy Úr-
nak. Vagy sajnálta a9 költségét, vagy nem tartotta
szükségesnek az egész fedelet meg újítani, csupán
a9 maga szobája felett igazíttatla azt meg; egyébb
részét martalékul hagyván,, hónak, essőnek, vész-
nek, *s a* naponként harapódzó roskadásmk. Mi
lett belőle ? — A' Ház el hagyatott részének, után-
omlott az Úr9 szobája is?

Kérdés: jó gazdaság é e&?

A' CSEVEGŐ EÖ.

A' kis Kalya idegenre és esmerősre fgy-aráat
csevegett. — Mi kedv-telésed ebben? kérdi a* gaz-
dája. — Én csak ezzel tudom meg Jiálálni szíves-
séged, gazdácskám! felel az eb, hogy csevegek
elö 's hátra körülied.

Képe ez a' tányér-nyalónak ; rágalmazás min-
den hűsége néki!
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A' VARJAK ÉS A* SZARKA.

Lövés esett a9 réten, 's a' bogarászd Varjak
iszonya károgással repdesték körül a' vadászt* —
Mit akartok ezzel a' robajos lármával ? kérdi őket
a' Szarka. —- Szokásunk próbálgatni, visszanozegy
a' Sereg közzűl , ha nem ijjeszthetnénk é a9 ve-
szélyes vadászt haza. — 'S ha- meg nem ijjed ? —
Úgy magunk szélledánk-el! — Szép egy fortély!
mond csergő kaczajjal a' Szarka, kár hogy nem
foganatosabb!

A' HOROGRA AKADT HAL.

Horgon akadt a' Hal; el kezd azonnal vicz-
kándani, 's a* horog után folyni vére. — Barátom ,
így szóll búsan pajtása néki, ha már horgon vagy,
feküdj békével, mert a* rángatással csak magad
sebét nagyítod*

Szerencsétlen Házasok-1 bajos kebletekbe foj-
tani a' sínlesztő bút, az emésztő báuatot , melly
haikai érlel benneteket a' sír felé! Öe tűrjétek in-
kább néma küszdéssel keserveteket, mint gyako-
ri ömledezéssel 's panaszokkal sebei leket n\ ito-
gassátok, rágalmat töltögessetek • van épen idegen
gányt vonjatok süllyesztő terhül, alá nyomott
szívetekre.

A* NYÚL FOLYAMODÁSA.

A* Nyúl a' négy lábúk Tanácsához folyamo-
dott, az eránt — hogy ne bántassék;, ne üldöz-
tessék. — Micsoda vakmerő kívánság ez! kiáltá
nak egy szájjal mindnyájan, ollvan állattól, a* ki-
nek egyébb oltalma, egyébb véd-fegyvere nincsen
mint — lába az el-futhatasra.

9 •
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A' MEDINAI ÜT-

Egy Töröknek hdrotn fiai a9 Prófka Kopor-
sójához indáidnak. Elérnek a' kereszt-úthoz, hol
többfelé ágazott-el. az út Medina felé, 's mind*
eggyik fiú más mis utat választ magának* Halad a*
leg kissebb, eleinte gyorsan és vígan; de hová to-*
vább nehezedik az út , égető homok, sebzö köves
ösvény, gázlandó posvány, éjlopó féreg-légio , tik-
kasztó éhség és szomjusá? váltogatják, egymást
hosszá utazásában 's ellankasztják testét szinte az
aléltságig. De ki vala /áradva lelke is a' folytatott
szenyvédésekben* — Átkozott legyen Uhlemánk,
így kiált fel t ki minden Hívőt ezen útra kárhoz-
tatott; de kivált én balgatag! hogy a* sok előttem
nyúlt utak közzűl épen a' leg rosszabbat tudám
választani. Melly kies, melly öröm-váltó lehet
testvéreim utazások! — El ér nagy tikkadtan Me-
dinába 9s későbben utánna, vonszolja magát eggyik
testvére elő, inkábh hasonlítva holthoz mint élő-
höz. — Öröm és kény volt a' te utazásod az enyíra-
hez képesti így kiált fel ez, midőn az első- kínjait
panaszlá, azon rosszakkal mellyekkel utadat vádo-
lod, mind bírt az enyím is, de azokat nevelte
azzal, hogy minden lépten ragadozó vadak retten*
tettek, 's nézd ím mint marczongott egy éhes
párdücz öszve9 mellynek csak a' kegyes Allah
mente-ki körmei közzül! — Várak a' testvérek
hátra maradt báttyokat sokáig. Híjában l Behány
napra Szarándokok azt a' hírt hozák nékik, hogy.
az útban lesekedő Beduinok ölék-el!

Ritkán boldogítja nyugodt elégedés]sorsunkat!
Epedő vagy irigy szemeink idegen örömeken csúgg-
nek, 9a nem sejtjük, hocy ennek vékony fátyla, az
arcz* csaló mosolygása, a szív mámoros za jlása alatt t
nem ritkán véső bú, gyötrő epekedés és senyvesztő
gond tanyáznak, 's mi vagyunk a' boldogabbak!
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A' FESTŐ' TANÁCSA.

Egy Festő, ezt a9 tanácsot adá, már ki-tan/tott
fiának: Fiam l a* vakot profilba, a9 púpost szem-
közt arczal, a' sántát tánczolva, a' veres hajút
sipkába fesd; egy szóval arra figyelj, hogy feste-
tóidnek testi hibáikat eliedeznilörj; de a'qölyfös,
az álnok, a' búja vonásokat bátran meg hagyhar
tod , a' mint az eredetiben találod őket; mert azt
egész éltemben tapasztaltam, hogv az ember egy
testi fogyatkozást tíz lelkinél inkább szégyen!.

A' GÖRGEI EMBER,

A' Görgei ember két rossz lovával és öreg ko-
mondorával utazott. Egy iszapos pocsolya közepén,
rakodt szekerével el-akadt. A' józan ész azt tanácsolta
volna, hogy pakoljon-le szekeréről a' mit-lehet,
de ő meg szánván a5 yízben eviczkélő ebet, még
ezt is fel vette szekerére, 's helyette — ki cserzett
lovait ütötte-veíte.

A' RÓKA ÉS FARKAS.

A' Róka dicsekedett, mennyire meg tiszteié
őtet a' medve: a' minap, úgymond, látogatására
menten*, 's egészen ki kísért a* barlangjából, -t-
Tudod é mi okból tette ezt? szóll a*Farkas; azért
mert félt hogy el-lopsz valamit; fel-vigyázat* jele
ez, nem tiszteleté*

Gyakran veszi a' nagy Urak' hiúsága tisztelet-
nek, V félelem^ hízelgéV, 9s e' féle fel-vígyá- -

1 zatok' jeleuségeit.

AZ IFJÚ ÉS JÓSLÓ.

'A' szerelmes ífjú jövendőt kért egy Jóslótól:
ha meg kapja e' Kedvesét? — Meg, ha érte álha-
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latosan vívsz, felel ez. — Ó mi érte maga a9 halál
is ? kiált lángoló szemekkel az Ifjú. — De szegény-
ség lep-meg benneteket, — Gazdagabb leszek fu-
rályoknár, ha szívét bírhatom. — Az'inség, gond,
szúkséggel-vívás, korán le fogyasztják ifjúi erődet;
szépséged virága le foszlik. — Érte és vele szeny-
vedni kény, és boldogság! — Gyermekeid el hal-
nak mellőled. — De kedvesem meg marad? —
Meg-fonnyosztja őtet is a' bánat, be esnek a' virító
arczák, pókháló honiályozza-be a' szikrázó szeme-
ket , le hall a' gömbölyegség a* tele tagokról,
vánczorgás lép a' nimfái szökdelésnek, tüzetlen ko-
morság a9 nyájas enyelgésnek helyébe, 's asszott
csont-vázqt fogsz bírni mostani angyalod helyett! —
De szerelme nem tágul? szíxe9 angyali szíve enyím
marad? — Tiéd mind a9 sírig! lm lásd haftxiincz
évek múlva képét mostani halványodnak! — Egy

t leplet ránt-le a1 Varázs, be-fedett tükréről — 's a'
1 szerelmet lángoló Ifjú borzadva hökken hátra iszo-

nyú látásától. Imádottja, fonnyadt vén kísértet
formában ,- rogyott állásban terjeszti ölelésére kar-
jait. — No ífju! kiált a' Jósló, nemes lelke ugyan
az, érted lángoló bzerelme nem enyhült semmit,
nézd mi forrón vágyik ölelésedre! mit késel? —
Bádgyadtság állta-el a' rémült ífjat, 's hideg verej-
téket törölt sáppadozó homlokáróL — Illy csúf
lesz egykor kedvesed; szóll bíztatva a'* Varázs, de
iassadán hervad-el, 's hervadsz te is mellette, fs
szerelmetek boldogságában, nem fogtok eszmélni,
a' naponként szálló kőlcsöpös süllyedésre. De ím
tanúid meg, *s tanítsd meg ifjú barátidat is, hogy
ne csaljanak 's csalattássanak akkor, midőn azt
vélik 's eszkűszik ; hogy kedveseikben elébb a9

lelket, 's csak mellékesen a* testet szeretik í

A* SZAMÁR.
i

Velünk született gyengénk a9 hiúság.
Ugyan Apám van é ocsmányabb állat a9 sza-

márnál: mond röhögve a' juhász-fiú az apjának.
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's szeme gúnyosan les a9 nyáj előtt kullogó Csa-
csira. — Alig ha van! mond a' juhász.— Azonban
kis időt várva, megfordul fülesünk V: gázdát^kán) !
így szóll, faluba érünk már, vedd-le kérlek rólam
a bundádat, egészen ki vesz a' formámból. — *S
formád is van ? kiált fuldokló kaczajjal a' gazda. —
Tán több mint eszem is,, felel amaz, hol van jelesb
egy pár fül, szerényebb szín, 's méltQságosb járás
az enyímnél?

A* POMPA ÉS FÉNY-ÜZÉS.

* ,Ay Pompa és Fény-Űzés, a* Szarturn' arany
korában még szunnyadtak/ Majd a9 Jupiter' ország-
lásában, látogatóul be-szálltak a' nagy Városokban,
hol csak hamar gazda leve a' vendégből. Nagy aj-
tókat ablakokat vágattak későbben a9 Gazdagnak
házában, hogy fennyen járhassanak ki fs be, a*
gazdagságot meg nem szenyvédték a9 néma dugaszok-
ban * hanem hajon-fogva vonczolák azt ki elégedett
rejtekéből, 9a bútorra, lóra, hámra, kocsira,
cselédre rakaták azt, hogy csillogás azokon 9e bá-
múltatás érte, legyen bő pótlék, a' szédelgő Űr-
nak Asszonynak mis veszteségekért 5 mert ah! mi-
helyt a' nagy ajtó-és ablak-szárnyakel készültek,
ki suhant azokon a* jámbor Élégedés , gyenge
szemeinek ártalmas lévén a' fény-űzés csillogása ,
és pompa ragyogásai. — Elmegyek I úgymond ez,
ki a' falura, sót hintek a* paraszt kenyerére, ízt
vizére és álmot szém-héjjaira. — Elment ̂  *s a* sót,
ízt, álmot el vitte a' háztól magával; de nyomán
be lopódzott a' leg szemtelenebb lakó-társ e vilá-
gon — az Adósság!

Eleinte ritka vendég volt a9 fény-űzés Hazánk-
ban is; bezzeg fájdalom í otthon van tnost benne!
Kártékony kez
Hűség, Hazafiúi
vendég-szeretés
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Af QUADRÁNS,

Coóknak eggyik utazásában, el lopták az Ota-
haitiak a' Quadransát. Bús zavarba jövte ezen vesz-
teségre Coót, 's úti-társai Banks és ©zolander. Már
hasztalan eeész utunk! így szóllának bú jókban,
vigyázattam^, a' hajós cselédség előtt. Ĵ ámúlt ez.
hogy üiy kis csecse-becsének 's eyermeki játéknak,
mint vélek, ezen hagy. emberek íily becset tulaj-
doni tnak. Meg került a' Quadráns, de Banks és
Szolander sokat vesztettek tekintetekből a* hajós
népnél, helyettek a' Quadráns rukkolt íellyebb
előttök.

A' Pórság előtt magadat, tetteidet, 's tudo-
mányodat a' titok *8 mysticismus fátylával sződd
körűi, 's bámulni, tisztelni fog; de ha azt gon-
dolatlanúl fel rántod előtte, minden becsednek vé^e!

A' VÉN-FA KÉRÉSE,

A' régi francz Kertészt mételyes feles' korJ-
ban, egy vén-fa a' Versailli kertben nyíretni kí-
vánt. — Vén vagy már te olló alá! mond a* Kertész
néki. —* Majd neheztel szavaiért a' félig tuskó.
Engede vágyápak a' nyírő« 98 formákra csonkította
gallyait. De ím a'fonnyadt erekből vissza-húzódtak
az élet-nedvek, a' számos sebeket nem bírták pó-
tolgatni a' kórhodó tövek, 98 a* vén hiy. még azon
nyáron ki-száradt*

Őszbe csavarodott szerelmesek! hagyjátok már
a9 hódítás' nehéz mezejét fiaitoknak és leányitok-
nak} 98 inkább azoknak bohóságaikat kaczagjájok 9
mint a9 magatokéit kaczogtassátok,

A* VÉN BÚTOROK* ÁTKA.

Egy falusi Bérlő meg vonva élt, csak oda köl-
tött a* hová kellett, okosabb volt mintsem költsön
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adott volna, mm épített, dologtajan cselédség
Yarábai) nem emésztett, szobáit alkalmas de csak
«ggyűgyű Mtor töltötte, >s így, mint gondolhatni,
«zép pénzecskét gyűjtött rakásra. De fia, eggyet)eu
egy örököse! , nemtelen paraszt dolognak tartotta v
szerzést, urasnak a' költést, 's iogy meg mutas$9
a> világnak uraságát, derekasínt hozza* látott attya

ídag hagyományához A9 többel; közt az • agg
si-bútorok, már attya életében szúrták ét

festésű régiekért, mellyeket «' padlásra rakatna
parancsolt. — Lóduljatok innen! így kiált büsz-
tén , szúnak, póknak való^! — Szégyen és fájda-
lom fogá-ei az agg szoba-szólgákat e' méltatlan-
sájgra, rs méltó bosszú jókban átkokat szórának az
új háasi-bátorokra, — Téged új ragyogó szekrény f
ne álljon a' pénz soha! így kiált az affgszekrény-r»
néked pedig új ki-vonó asztal vendéged legyen,
elébb barátság helyett hízelsö tányérnyalás '* ké*

p g j g g y ,
elébb barátság helyett hízelsö tányérnyalás '* ké*
sőbben a' szegénység! ígyátkozódik az ó körte-fa
asztal. — Tégedet kajla szélű czifra nyoszolya»

tokkal! lármáznak a'lóczák. — Afeu mindegy szilig
meg fogta az átok az új bútorokat!

A* GENIES CSIN. '

Egy Úr, ki n«gy kedvell<íJQ voltV virágok-
nak, drága cserepjeit kirakta, tf lány háló ő

b feldte b e á r i kdv k ^ b a
, g pj , tf y ^,

azonban feledte bezárni kedves kecs^ebakját. —
Csapok egy tréfít, mond ez nagyot szökve a' ház
ebének és macskájánakv drága osonnám lesz ma;
's nem ügyelvén a hív eb dotálására, legeim kez-
di a' ritka virágokat. — Mit? úgymona, kedves
állatja vagyok á' gazdának, ha esze van tudja
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a* kecske pajzán természetét 'a jót kaczag raitá.
Leg alább lesz mit emlegetni rólam mind néki 9
mind nektek. —Már meg tévé a' nagy kárt, a'mint
azt az Úr észre véré, dühös haragra forran rajta,
*s míg me^csillapodhatnék — kést vettet kecske-
bakja" nyakának!

Kérem Hazám' nagy reménységü ífjait, hogy
-az- ifjúi kor* rovására, néha nagy sztüetésök, vé-
dő palástja alatt, ne vadásszák soha az ollyas tette-
ket , melly ek törvény.- *s illendőség - gázlással
vágynak öszvekötve. Az illyes gázlások, ha ki búv-
hatnak is néha a* törvény bosszúja alól, minden-
kor Hazát, Nemzetséget 9s tevőt gyaláznak.

A* PIÓCZA ÉS BETEG.

A' Beteg véréből magát tele szítt Piócza, di-
csek vék, hogy millyen nagy jót teve véle,'s raelly
nagy hálára lenne érdemes. — Ha még is tudnám«
felel a' beteg, hogy értem 's nem hasad9 meg töl-
téséért tevéd e' szolgálatot, bizony holtig köszön-
ném azt néked.

Illy formát lehetne gördíteni sok öreg Tiszt-
viselő eleibe, ki harmincz 's negyven esztendei
szolgalatjával kérkedik, 's érdemet tulajdonít ma-
gának azzal f hogy búzomos ideig vqlt nyűg a* hi-
vatalon.

A' PAP ÉS PARASZT-

Egy>paraszt, jámbor és józan életet élt5 de
egy véletlen tűz mindenét meg-emésztette. Az ín-
ség , szegénység, 'a még inkább a' rossz társaság,

1 sullyesíannyira süllyesztek, hogy lopásra vetemedék.—
Nem nagy csmjéért a' Törvényszék huszonöt bo-
tot ítél néki. Sógor-asszonya' ingerléséből, ki külö-
nös barátnéja volt a' Lotteriának , fel-teszi a' ha-
szon ötös számot, *a szerencsésen megnyeri* így
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újra vagyonkához férvén , józan életet fogad '«
meg is tartja szavát. De ugyan azon egy nyáron,
egy iszonyú jég el-veri mindenét , ökrének pedig
a lába , midőn Papjának szántana, el-törik, 9s
újra szegénységbe iukkik. Eszébe jut hajdani kön-
nyű kéresetje, 's bár meg lakolt is érte, de jobb
siker', 's lappangás' reménye alatt, újra arra adja
magát. Most egy gazdag boltos Zsidót ver-fel, KÍ
által jó lábra kapván, újólag az egész falu bizonyságá-
ra, fedhetetlen életet éL Szaporodott naponként va-
gy ónja , de ím ~ a' pusztító háború ki-ut,. 3 egy
rabló ellenséges elő-csopört, fel-dulja szét-rabolja
mindénét. Eiő-veszi tehát ismét gyakorlott ingyen-
vásárlásait vde az Isten-adta csakhamar rajta veszt
9s a' háborús világban becses lévén az ember, Ka-
tonának vitetik. Ezen új pályán a' leg-tisztább válá
erkölcse, a' csatákban pedig olly vitézül viseléma-

fát, hogy minden órán az érdem-pénzt remén} 1-
ictné — a' mint egy boldogtalan ütközetben, az

agyú joftb lábát et-szakítja. A1 fájdalmak, és sor-,
sa' kímélletlen hányásai, kifakasztják végre az em-
bert , el-megy a' Helybéli Papjához, 's el-beszéll-
vén neki élte folyását, így szóll bosszús illetődés-
sel előtte: Szent atyám! adj tanácsot, úgy vi-
gyem e' életemet jxrint emberséges ember; vagy
mint gaz ? mert jó erkölcsöm *e tiszta életem min-
dég rosszal fizettek, a' bűu' ösvénye pedig mindég
meg-jutalmazott. — Tiam ! így felel a* Pap
néki, sok rossz i és jó tettek uzsorára maradnak
a' jövő meg-fizető életre. E' világon az ember élete
9s annak szövevényei gyakran olly találós mesef
mellynek meg-fejtését csak á' síron túl várhat-
juk!

SZOCRATESZ.

Szókratész
ért nem .
*S hogy tehetném
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szótítal, felelnek ezek , maja szitokkal, végre po-
fokkal. — Mentsenek az Istenek! úgymond Szo-
cratesz, ebből rendes csata támadna-, az asszo-
nyokkal való" harcz pedig le£ hálátlanabb a har-
czok nemei között. Benne nincs gyönyörűség, a
diadalom se dicsőséges, a' veszteség pedig gyalá-
zatos.

A' GERLE-PÁR.

A* hosszas távol-lét, rendszerént sírja a' hű-
ségnek , 's olly szikla, mellyen az többnyire törést
szenyved. , _ .̂ , .

."Ritka liget volt lakhelye egy pár Gertidének.
— Itt nem fészkelhetünk így szóll a' Hím, hanem
Jsten hozzád kedves! én el megyek idegen vidé-
kekre, alkalmasabb lakhelyet kémlelni; hűsege-
met keblemben viszem, 'a kérem viszont a üedet.
— Ó én száraz gallyon ülök, felel a' N ó , utánnad
fnedve tnrbékolok, 's hosszú nappalaimat méghos-
ezabb éjek fogják fel váltni addig, míg téged vá-
rándlak I — Tán véled hogy kedveaőbh leszek ma- •
gamhoz, hogy könnyebb lesz sorsom? hizelge a
hím; bolyongni fogok, vissza lengem hozzád nyo-
gésimet ŝ esdekleni % o m azt a' pillantatot,
meílybtn érted jöhessek. — Sas körmeitőriengje-
nek széUyel tollai a' * hit-szegőnek! kiáltanak a
a' forrd szerelem hevével mind ketten $ s but
lihegve vála meg a'pár. — Száraz gallvon ült a
nő, epedre nyögött férje ntán, hosszak valának
oappalai, 's még hosszabbak éjei. De yigasztalm
iöve a' szomszéd hím, kinek párját vadász öle el,
*s a' közös bánat a' viszont-közlésben enyhükst
lele. Zöld gallyra reppene nem sokára, szomszéd-
iáért kezde nyögdelm, 's nappalai éjjelei mindég
rövidűlének. Perczenként enytűlt nyjgtalansaga
férje után, majd kézdé óhajtni késését, végre
minden faxlevél zórr«ncsére rezzene, hogv jön.—
De a1 hím — nem jövt el. Uj saövetaég fojtá el a
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régit 5 tollaik még sem szállongának széllyel a* Sas
körmeitől; mert a' Szerelmesek' fogadásit nevetik
az Istenek!

A9 QOLLÓ ÉS SZARKA.

A' Holló bámulta a' cseregő szarkát. —Okos
ézavaimat fontolgatod úgy e* ? kérdi a* csuda Löt
emez. — Nem biz én barátom, felel a* holló, inkább
azon jár eszem, hogy a9 sok szótól vallyon reá ér-
hetnél e', valami okosat, inellyhez fontoláa keli,
mondani ?

A* GYÖNGY-ÁG,

úgy itt is a' nagyok
után omlanak a' kissebbek, 9s csak hamar gyöngy
ággal orrában kezde repkedni az apró madarság is ,

hogy alig tehetné tőle re-
mösolygá a' hiúskodást:
miből készül a' lép ; nek-

tek veszedelmetek? Rabság czíme az nálatok, a'mi
nálunk ékesség l - >

Romlás a kicsineknek, ha a' fényűzésben a*
nagyok után omlanak!

A' JÁNUSZ' TEMPLOMA.

Augusztusi, fiatalságában, mint, jreüdszerént
ézokott a' heves Ifjú, csatákért lihegett. — Nin<»
szebb, nincs dicsőbb, így kiált fel, mint harczo-
kat nyerni, *s a' diadal-szekérben vonattatni! —
Szép, szép! felel a9 Mentora néki, ha a9 haza
mentésért esdeklik; de külömben jusson eszedbe
fiam! hogy a' Jánusz Templomát, mindég csillo-
gó köntösü büszke poroszló nyitja-ki 9$ rendsze-

.réut rongyos mankós lábú zárja-be.
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A' GALAMB ÉS SAS-KESELYŰ.

Egy pompás Palota' fedclezetjén lakozó ga-
lamb , uras fi'nnyáskodással pillantott az erdőre 9
mellette ejtett repülése közben. — Ugyan hogy
akadhat olly durva' ízlésű madár, így kiált a* tár-
sának, melly c' vadonban szeret lakozni, mész-
sze minden nemesebb társalkodástól? — Esmer-
jíik nemes érzelmeidet! kiált az erdő szélről egy
agg tölgy lombjai közt ülő Sas-keselyű, irtódzol-
az erdőtől, mert nincs bátorságod Benne lakni,
nincs ügyességed belőle élelmed meg szerezni, nincs
erőd ön körmeidre szorulni 1

Hidjétek'el: a9 finnyás érzelgés, 's uras érzel-
mek inogtatásai gyakorta nem egyebek, mint el
pnhúlt gyávaság.

A' SZAMÁR ÉS KUTYA.

Lám hogy bennünk is lakik hűség, nem csak
ti bennetek! így szóll a* Juhász* szamara a' ku-
tyához; kezd már érántám is igazságos lenni a' gaz-
dám, nézd a' bundáját hátamra kötötte, 's gond-
viselésemre bízta. — Azt tehette, felel az eb, mert
tudta, hogy el nem szökhetsz vele, de fel sem
éred ésszel, hogy el-kellene szökni. Ostobaságodba
bízik nem hűségedbe*

A' CSERE-BOGÁR, ÉS MÉHECSKE.
t

Be jól van dolgunk! így dongott a' virágbo-
rította fák között a9 csere-bogár: bár csak soká
tartna boldogságunk, bár csak tovább élhetnénk!
— De atyafi! kiált a* közel virágban mézelő mé-
hecske, olly kártékony állatnak, melly csak emész-
teni él, sok volt születni is l
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A1 MÉHEK ÉS CSIGA.

Kis gazdaságunk ugyan meg lehetősen foly,
így szóll az Anya a' méh-kashoz 5 de csak még is
jó volna látni, nogy megy a* Gazdaság más álla-
toknál is. Sokat halljuk a* csigáról, hogy hitvány
eledellel él , hazulról soha el nejn megyén, kélség
kívül mint jó gazdasszonynak, szép rendben lehet
a' háza tája; küldjünk oda l — El-mennek a' kö-
vetek a' csigához; az igaz, hogy Őtet otthon, 's
hitvány dudván nyartimogva lelik; de szörnyű
csudáitokra házát is — ocsmány nyállal tele ta-
lálják.

Ne véljétek, hogy a' melly Gazdasszony min-
dég otthon űl, *s a' czüdarságig zsugorog, mindég
jó Gazdasszony, 9a háza rendbe-tartááára fordítja
azt az időt, mellyet minden becsületes társalko-
dástól el von.

A1 SZARVAS ÉS ÖKÖR.

k* Szarvas gyönyörködve hallgatá rejtett fek-
helyéből, a* mellette legelésző ökör* szép hangú
kolompját. — Be irigyellek ! így szóllítja-meg a* jár-
most, ezért a' szépen csengő szerért, engedd nya-
kamba kérlek. —• Atyafi! felel mosolygón amaz, ez
arra való nékem, hogy mindég tudhassa Uram 1
hol járok? kérdlek te keresett Vad, kívánnád e'
tudatni: hol rejtezel ?

Jámjjor Szegény! kerüld a' hír 's fényűzés
lármáját! burkozz szegénységedbe rs lappang) ból-
dogúl!

A5 SELYEMBOGÁR.

" Szép élted és hasznos! így szóll a* méh a'
selyembogárnak, csak azt nem hagyom helybe,
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hogy midőn szárnyakat kaprán már repülhetnél v
te repülés helyett — tojsz 9s elhalsz I

Számos magyar Ifjú van így i Lángoló kebellel
öleli a' szépet é$ jót, buzog* a' nagyért .és nemesén;
megházasodik — V falujában peshed!

A9 TELE DÉZSA.

Távol vala a' Palócz9 kertje a' falutól. Dézsát
* vitt ki * és fiával Öntözte veteményét. Az éj setéié

munkájára terült. — Haza czipeljem úgymond a' dé-
zsámat 's reggel ismét ki? hiszen az ész talál mó-
dot hogy innen nem viszik-el könnyen. ~ Meg
tőlté a' fcohó az öblös edényt vízzel, vélvén, hogjr
jgy nehezebben emelhetik el 's eréyes ember nem is
bírna vele* De az okosabb tolvaj Ja fordítáa' vizet 9
's odébb álla az üres dézsával.

Illy bohó az olly férj, a9 ki eggyűgyű azt vél*
ni, hogy az 6 okossága, vígyázása «s bánása menti.
meg az asszonyt a9 félré-csapásoktól. Tele dézsa
biz az Uraim i magát őrzi a' derék asszony; idegen
őrzés vagy veszélyes tűs. szikrát pattant az asszonyi
meljbe, vagy a1 már találtat fújja veszélyes lángra.

A,' BÜDÖS-BANKA ÉS VARJÚ.

A9 Büdös-banka húzomoson mosdott egy forrás
82élin. — Mit mívelsz? kérdi a9 Varjú, azólta ma-
gámat is fejérré tudtam volna mosni. — Azt a9

nehéz szagot akarom le mosni magamról, mellyért
gáncsolódtok belém; felel a9 tnosakodó. — Hagyd
el! mond a9 varjú; veled született az: születése9

szennyét szagát pedig, semmi sem moshatja le a9

madárról.
Rólunk emberekről visz-le a9 gazdagság ezek-

ből valamit; de egészen az se moshatja-le.
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A' ST1GLICZ ÉS CZÍZ.

Farkat tárt a9 Páva '$ minden madár-torok el-
telt mqgasztalásával* — Q ha farkában egy tollacska
lehetnék í kiált magát felejtve a' hiú stiglicz, mint
bámúltatnám ! — Igen, de csak mint páva' része;
mond a9 Csíz; már én részemről, inkább leszek
mbgam szárnyára kis madár, naint nagynak farka!

Nektek e' tudomány tolakodók, és lányér-
nyalók l

AZ ÖKÖR ÉS MACSKA.

Egy koros Úr fiatal Feleséget vett a! mirlt
nyáron, 's szálas ökröket a* múlt Kecskeméti Vá-
sárban; mind a' két félét — drága pénzen. Eggyik
az ökrök közzűl szép tetszetős szarvaival dicseke-
dett , 9s jtfrmos társai között fennjren kérkedett
vélek. —Van e' több illyen szarv, mint az enyim?
így kiált feL A' Házi macska sokáig hallgatván a*
kérkedest: van bizony jó bátya! a' Házi Urunké 9
pedig csaj: esztendős növés í

A' CZIGÁNY ÉS FÖLDES URA.

A* Czigány a' falu-végen kovácsolt. Arra lo-
yaglott el a földes Ura egy délczeg paripán , meliy
is az *izmos pőröly-ütésekre, elébb fület hegyez,
majd horkan, majd félr^ szökdel > #s gyenge lo-
vas Ülőjét a' főidre teríti* Méregre lobbanva szidja
az Ur a* Czigányt, mint okát szerencsétlenségé-
nek. — Ne engem szidj Uram esdek néki a9 Pha-
raó ivadéka; hanem lovadnak adj kevesebb abrakot,
és szoktasd-el a' bokrosságtól, hogy ne ogorjék -
minden csekélységtől félre.

10
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Be gyakori a* Szüléknél az a* méltatlanság ̂
mellynél fogva ha kedves gyermekök bakot üt ,
vagy erkölcstelenséget követ-el, azonnal az azt
környező Cselédet, Nevelőt, Tanítókat,és Oskolát
vádolják körülte! Minden bűnös előttök, csak
szeretett fiók, 's ők magok a'.kárhozatos kényez-
tetők ártatlanok* ,

AZ UTAS GAVALLÉR*

Az egyszeri Gavallér, sok pénzel indúll úlnak ,
országokat látni. De a' balgatag, czélt vesztve fe~
neklett meg a' leg első Városban, *s haszontalan
bohóságokra .fecsérlette el pénzét* — De már csak
ugyan ideje, hogy elő-vegyem utamat l így szó 11
végre pénze fogytán az ostoba. Utazott — többet
éhen mint lakottan, többet gyalog mint vonatva,
majd tikkadtan ipajd bosszúsan, 's átkok között
az utazás és jav állói ellen* Koldulva tért, mint
váz, hazájába vissza*

* Kárhoztatjátok ezen utast Ifjak? de mit szólí-
tok azon társaitok felől, kik az élet-erőt, az Ifjúi
kor* szép virágait, 's ön magokban a* Haza' és *
Szüle' reményeit ledéren el-fecsérlvén • korok 's
éltek unott hajlásán mernek házasodni? Pedig
melly hosszú út a' házasságé! 'a melly hosszú sor
a' boldogtalan unokák* sora !

LAISZ ÉS ALCIBIAD.

A* hegyes Laisz, minekütánna Alcibiad körűi
valólépezéseit ki-merítette volna, bizakodó hiúságá-
ban arra vetemedék, hogy magát néki első Szüléink
fige-leveletlen köntösében mutatá^meg. — Szép
vagy szép! kiált Alcibiad tf diadalt váró lyánkának
dt még is szebbnek képzeltelek. — Hogy hogy?

Digitized by Google



147

kiált neheztelve Laisz. — Jó Lyánka ! felel az Ifjú >
9L képzelet igen szépen színez, 's a* sejtett k ecset
mindég szebbek, bájolóbbak# mint fr ki-táklva
fckvolu

TAMERLÁN.

, A' Tatár Tamerlin , véres győzedelmei 's fog-
lalási után meg-pihene Szamarkándban, hol székét
fundálá széles birodalmának. Porapa, fényűzés,

kor lenni, ki-meríték a' kioc-tárt. Nyomóbbak
levének az adózások, kivált az OrménVek sanyar- -
gattatának, kiknek főkép tulajdonítá 'Tamerlán a'
Bagdadi zendüfeiet. Számosan jelentek meg ezek
kegyelemre bírhatni a' Monárchát. KöztöW soka a
messze tájakra kereskedvén, nem csekély kincseivel
bírtak az Európai míveltségnek. Esmeretes vala a*
Khán* kedvtelése az Astronóraiai és Physicai Tu-
domdnyokban, 's egy Örmény kegyelmet esdekle-
ki magának ezekben ad hat ni elő ügyességét. Öröm-
telv© szemlélte Taraerlán az Örmény próbáit, mel-
lyeket a* babona tüodérségnek hajlik venni., soka-
kat meg is fejtet magának, *s a' szegény Örmény-
édes reménnyel Nemzete java eránt, folytatja mes^ .
térségét. Most üveg alá zár egy madarat: ím^Pekéges
Uram! így szóll, én a' nélkül hogy a* padárhoz
nyúlnék, meg döglesztem azt.—Ki szívatja a* Ler-
vegöt'% a' Khán csudáitára, a' vígan csevegett ma-
dárka élet' jele nélkül roggyan-le; míg majd a'
be-eresztett uj Levegő új életre kölli. — A' levegő
teszi ezt? fel kiált csudáivá Tamerlán; de hát úgy
méltó, hogy ti örmények jó adót fizessetek tőle!

% Vád' kezében a* Tudomány ei-veszti a" maga
szentségét, 's éles késsé válik a' dühös markában!

10 •
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A> VERBUNKOS;

Burkod hadkor, egy Verbunkos Káplár sok
sima szókkal csalogatott egy deli ífjat a' csárdában.
Ez némán űlt palaczk bora mellett, Va* Káplár
hallásnak vévéna* hallgatást, jártas nyelvének szor-
galmát kettőzteté. Meg iván borát a9 rekrutának
szánt, fel kél, ki indul Q' csárdából 'S ekkor látja
kínos csudájára a' Káplár, hogV az ifjú — tete*
mesén sántít! —Ejnye Öcsém, felkiált alkot mo^
rogva a' Verbunkos, mért nem maradtál ülve ? ab*
kor Generálisnak, szántalak — most látom nem
érsz égy ütet taplót!

Hánytól nem kérdhetnénk ezt minden Karban:
Öcsém miért nem maradtál ülve ?

ÉtÓÍU £S VIRÁGJAI.

Tüzes vita támadt a' virágok között ess éránt s
hogy mellyik szín a9 lég szebb ? A' Liliom hévvel
harczolt sr fejérért, a1 Rózsa nem kissebbel a9 pi-
rosért: mindeggyik ön-színe mellett vívott* Flóra

?
n g g y k

elébe került a' per: hát te kis Ibolya ? szóll az Is-
tenné, tóiért ném dicséred a* magad "kékjét ? —*
Asszonyom! most hallom tőled először mi a* szí-
nem, lelel a9 kis bohói — Bár ti se tndnátok!
szóll, a' két büszke virághoz fordulva a9 Gyám-
Istenné , csak az az igaz szépség, csak az ,az ígéző
kecs, melly ön magát nem esmérvén, ártatlan
szemérmébe burkozik 'f 'a másbán irígysfe' marása
nélkül csudálja ön-báját, ön-kelleméU

AZ

ki egerek bosszút esküdtek á* löácska ellen*
Mttg tartott zsinatjok, á* hetyké lárma és fénye-
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; getödzés % a' mint a' szegről a> gazda9 sipkája közikbe

pottyant* Rezzenve szaladt széliyel a* pór-sereg. —
Sipkához szpkjunk elébb, mond egy okosabb, meg
térve a' tévedésből i mig a* macskával mernénk
•zembe-állaui. .

A' SEREGÉLY ÉS TÖB3 MADARAK.

Volt e* fs lesz e' olly arany kor, mellyben
HZ aíacson lelkű, *a kaján haszon-leges , a' jám-„
bor jó szívű eggyűgyűségnek és babonának gyengö-
•égeit ne használná, ne lesné?

A' fukar seregély, így szóll nyár elején, e£y
reggel, áhétatos képet színlelve a' több madarak-
hoz : atyafiak 1 különös álmot láték az éjjel, telő
még nüost is zúzám , eszem 9 képzetem ? a' tünemény9

csuda képeivel. Qs-anytfnk, íbisz, kinek • a* tniqt
tudjátok, az ó időben, oltárok emeltettek Egypt-

/por.' így Í
líta<-meg, esmerem nemed hogy a' csergést nem
restelli, általad adatoin az egész madátf-nemze-
temnek tudtára, hogy magamnak szent fául a'
Cseresnyefát választám, tiltsd-el <8ket a* reá-rep-
penéstől, vagy piroslik rajta gyümölcs vagy sem:
veszély száll a* tilalom1 rontóra! A9 te nemed le-
gyen öröm , 's híradóm, mivel távolról úgy is atya-
Qas vagy hozzám* — Atyafiak! tiltalak titeket íl)i$z
Os-anyánk nevében a' Cseresnye-fára reppenéstől,
vagy piroslik rajta gyümölcs vagy sem! veszély
száll a9 tilalom-rontóra!4*

Szent borzadással hallja ezt a' madár község,
hitelt ád az ámítónak, 's messze kerüli bár mint
ingcrl is pirosló gyümölcse, a' szent iát. De mo-
solygva a9 gyávákat, tanyáz rajta a' dévaj seregély-
ség , ^ csvp£edve 09 ért szemekéi, cseveg egésas
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rajta. — Örök Ők! így nyúgosztaldk egymást •*
több madarak, kik a pajzrfn csevegésTriallák , af

szent fa körűi nékik a' helyek. Csak akkor vevék-
észre a' csábítást, midőn a' rakodt fa már gyű-
mőicstelen álla, 9a meg uudokítva a' szemtelenek^
szennyeitől 1

A' TANÁCSKOZÓ VEREBEK.

Egy veréb-csoportból kettő ösxve ozivodott aas
Udvar' eper-fáján. Mérges czibálása közben, felejt-
kezve pottyant mind a' ketteje a' küszöb elébe, 'a
a' leső macska', körmére került. — Min Tesztetek
illy dühösségig oszve ? kérdi bírói képpel a' Kandúr,
őket. — Elleneink ellen tanácskoztunk, mondának *
hunyászan a' boldogtalanok. — Megtanítlak , úgy-
mond a* vigyorgó macska* ha hár későcskéa is
hogy a' ozivakoHó tanácskozás, még közelebb ejt
azon veszélyhez, mellynek elhárításán tanácskoz-
tok ; fs kg elébb is a' buta két fSt nyelé-be%

A' HANGYA ÉS BÉKAi

A' Béka mosolygva nézte, mint fuladozik a"
kis H a n ^ a , egy reá esett esső - cseppben. — A*
gyáva, ki nem tud egy cseppből vergődni! így
szólL — Ah nékem ez tengeri sóhajt a* fuldokló,
és segély nélkül vésze belé!

Hány dúzs mosolyogja a> szegény* sorsát * mi-
dőn ez kétség közt hányatik, gy&kran olly csekély-
ségért, mellyet amaz ledéren egy kártya-figurára
fel-tesz 1 -

AZ ÁNGOLY-PARIPA.

Egy knrüi farku, szikkadt lábú paripa, ki
- Angliában számos futtatásokban nyere jutalmatf új
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tulajdonosával Sreitz' hegyei közzé körűit, egy
sziklák közzé szorult faluba. Lustává hízott itt
néhány hónapra, 's az állásban lábait a' pók
xnoxsárnyira dagasztá.— 'S te nyomorék ! lehettél
valaha Angliában diadalos? kérdi kétkedő mosoly-
gással az igás-ló; nem nézem ki lábaidból! — Hja
barátom ! felel búsan u' hátas, nqra csak 14b , <**
tér-mező is kell a' futáshoz 1

A9 VŐLEGÉNY ÉS ATTYA.

A9 Vőlegény, mátkája9 hibáit mentegette altya
előtt. — Csekélységek ezek, édes Atyám! mond
a' fiú, 's el-oivadnak, mint tavaszi hó, szerelmünk
forró tüzénél. —?. Nincs időm vitatnom reményedet
mond az atya, mert már hallom vadász társaink*
robajokat, a' kürtöt már fújják, készülnünk kell;
majd szóllunk a* dologról meg-jövelkor. Yrálassz
fegyvert magadaak! *̂ - Ki választ az ifjú egy jeles
fiurkus csőt, *s vállára veti. —̂  ̂ Tem rossz fegyvert
választál* mond az öreg, jól hord, de bizony
nehézke, alig ha estig meg nem vonja válladat.
Le kapja az izmos ífjoncz válláról a* puskát v» 's
játszva hányja , könuyen mint pálczát, kezei kö-
zött.— £n csak ennél maradok. Atyám! így szó 11,
nékem könnyű.—.Foly a* vadászat nap-estig, hucz-
kákon, cseréken, hegy oldalakon; fárad a' vadász
«ereg, sok el-tikkad közte, 'a, alkonykor haza
inenett, csak vonszolja lábait. Most érzi Ifjúnk is
fegyvere súiíyát, 's próbált Attya szavait; válto-

Eatja a' puskát eggyik válláról a' másikra, hogy
önnyítsen nyomásán ; majd kezébe fogja , *s mibd-

úntalan cseréli fogásait, mert cselédnek adni a9

szégyen tiltja. Lankadtan tér haza, *s még más nap
is panaszkodik attyának, hogy alig bírja meg nyo-
mott vállait. — így fiam, így vagyunk a' Feleséggel!
jnotid az öreg. iElő-mámorában házasságunk sze-
relméuek mi tetszhetnék nehéznek? mi győzhjetel-
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lennek, mi nem tűrhetőnek? Kedvesünk Tétkeit
hibáknak, hibáit mulasztott szoktatásnak, fonák-
ságait ifjúi éretlenségnek nevezgetjük; *s a' szere-*
lemtől forró szív osak mentegetni kész, vádolni
nem tud. De tűnnek a9 varázs napok, az idő, szo-
kás, 9s állapodó kor, le vonják szerelmünkről a*
tündér leplet, 9a most kezd nem tetszeni, a'('mt
egykor igézett, rá D ez okát fűzni a9 homlokra a*

A* VADÁSZ ÉS EBE.

El-tévedt a* Vadász a* rengetegben, 's fáradtan
leült megenni egy darabka megmaradt sültjét. Éhes
ebének egy falat száraz kenyeret vetett* — Vesa
azon sült bői is, könyörög a* vizsla, mellynek ked-
ves szaga orromat veri. — Ostoba! hagymát eszem
sovány kenyerem mellé, felel az Úr. Áz eb el
sompolyog; de estve felé egy nyúl-süldőt nyotn-
ván-meg fektében, híradatlan 's mohon neki áll
prédájának 's már félig készen van vacsorájával, a*
mint a* Vadász hozzá ér. — Mit falsz ? kiált a* Ven-
dégeskedőnek.— Egy vakondakot fogtam, felel aa
eb* — Bolondnak nézel gaz pribék ? tán nem lá-
tom hogy nyálat szaggatsz?— Gazdáoskám, így
.szóll-fel J húsára hasalva ebünk, én az imént ked-
vedért megtagadtam az orromat, tagadd-meg te
most kedvemért af szemedet.

VULKÁN ÉS AZ ISTENEK.

Az Istenek' Tanácsa eleibe sok panasz gyűlt
Hymen ellen. — Sok rosszat kohol biz ő keme!
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így stóll sóhajtva a* inenyköres Etól-ülŐ; tte
tudják e9 Uraim, Asszonyaim, hol a9 bibe ? Szár-
nyakat — szárnyakat felejtettünk el a* lustán ti-
pegőnek adni, 's így lehet gondolni, melly unt

- vendég lehet ő ott, a9 hol magát le-telepíthette*
Lám a' repkedő Ámorral» minden csínjei mellett
is, ki jön mind Isten mind ember! — Szárnyat
resol váltak Hymennek sokan, 's köztök — a' vén
férjű Vénusz, is, de az öreg Vulcán, durván ütvéá
pőrölyével az asztalra (sok szabad a* Jupiter fiának
8 a9 nienykő-Kovácsnak), én csak azt mondom,

így szóll, hogy szemesnek való a1 játék! 's Júnó
javallván a' szót, a9 réginél maradt miüdeq, és saár-
nyatlan Hymeai

A* HfR* 8ZOMJA.

Vernét a9 halhatatlan testő\ azon liíres Mar-
fieilli ki-kötőben, mellyben szűnetlen egy árbooz-
erdő fekszik, midőn épen üvöltő vész dütiös-
ködék a' tengeren, csónakra űle, hogy mint látó
tanú, hívehhen festhesse a9 természet ezen bor-
zasztó scénáját. Esdeklő karokkal, szókkal tar-
tóztatta szerető nője vissza: nézd édesem, mint
rémit a9 halál a9 fel forgatott habokon! tekints
kedveseidre vissza! 9s kisdedét tartogatja a* vak-
merő eleibe: maradj! mi hasznod a' ki-ált veszélyből
is ? -*- Hagyj kedvesem! hagyj mennem 1 így szólla
a' hajthatatlan, nem érzed te szomjam hevét; ha
el veszek szerencsétlenségem, ha meg térek festé-
sem adnak a' kéaő maradéknak által! —?Meg téré 5 %s
csudáljuk ma is ecsetje9 lángját,

AZ ÖSZVÉR ÉS SZAMÁR.

Az Öszvér, Szevilla1 utzáin hetykín^ lépdelt
czifra szerszámjában; szemközt jött vele a9» Sza-
már. — Ki az útból, füles bátya! ezt kiáltja gőga-
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een ennek. Mosolygva felel a' Szamár: no el ne
felejtkezz szegény atyádról, szép öcsém l

A' PÁRKÁ1C OLLÓJA-

Egy szegény napszámos, annyira meg-tudta
érdemleni vagy nyerni — mivel? nem írják a* Hi-
stóriák—a* külömben hajthatatkri Párkák kegyét,
hogy egy Ollót nyújtnának néki: fogd ezt! így
szóllván hozzá, ez az olló van szánva élted9 fo-
nala el-mettzésére, hosszá élted meg-únásával,
inajd magad add azt kezünkbe vissza, hogy egy
jói-tévő kocczantással át fektessünk az örök nyu-
galomra* — Század múlt, meg is felejtkeztek az
élet' asszonyai a9 magok kedveltjekről, a9 mint tör-
ténetből egyszer eszekbe jutott* — Szegény! mon-
dának ,. tán nem is engedi szerénysége , hogy hoz-
zánk folyamodjék, be terhére lehet aggott vénsége
néki. — Tavaszi sétálás gyanánt meglátogatták a*
napszámost. Épen oltványokat ültetett ez az unokák*
fiaival. — Mit csinálsz jámbor öreg? kérdik a'hal-
hatatlanok. — Nyomorgók Asszonyaim! félele ő,
erőm, kedvem, fogaim et-hagytak, helyettek uno-
kák, szegénység, jnség, betegségek leptek meg!
— Meg engedj jó Öreg] sok fonásaink közbe, bi-
zony meg-felejtkeztünk mi az ollódróL Ide (vele
szegény szenyvédő, hadd konnyítsünk rajtad! —
Még csak hadd maradjon egy kevéssé nálam, ked-
ves Asszonykáim 1 esdekle nehezen köhécselve az ősz,
míg leg alább ezen ótványkáim' gyümölcseit kós-
tolhatom !

Csak a' kis lelkű, és gyenge elméjű, vagy
romlott vérü embernek lehet unalmára az édes éleU

A* MEDVE ÉS MÉHEK,

Ügyed igazságára, ha hatalmassal van dolgod ,
né merj egész bizakodással támaszkodni) inkább
csekély áldozatra hajolj.

Digitized by Góogle



*~ 155 ~~Z

A' Medve, justkoholt af méhel: mézéhez ma-
gának. — Meg nyerem\ így szóll ezekhez, de ha
cggyezni kívántok, fele -mézetekkel megelégszem.
— Takarodj talpas! így zúgnak a? falánkosok; nem
te fáradtál azért l — Adjátok hát nevedét kiált
Maczko. — Lódulj míg jól rfcn dolgodf — Nyól-
czadát! — Fulánkot néked szemtelen í — Adjatok
hát osak egy falat kóstolót, nagyon mézre éhez-
tem. — Semmit! takarodj l — £1 kullog morogva
a' Medve, de estvére borulva előjön , iszapot hoz
a' szomszéd tó széléről, felmásaik a9 köpüs fára,
a' méhek kijáró lyukát vastagon betapasztja, & be-
fojtja a' szegény sejtrakó népet. így idő múlvaj
hoszá jut gonoszul az egész mézhez í

AZ ORVOS.

- gy pajkos azt ttídakozá az Orvostél: ha éjfél
nem lídérczezik é az általa elkűldettek?—ÉnnytK

i godtan alszom, felel Aesouláp , mert hiszem, hogy
a' kigyógyúltakat tudományom tartá-meg, az el-
holtakat a' természet ölével*

DÜLEDÉKES FAL.

Egy Helység fektt borzasztón állt le-felé ha-
jolva, egy ó vár omladék-fala, 's minden perczen
le-omlással fenyegetődzött. — Az Istenért! ezt kér-'
di meredező haj-szálakkal, egy vándor a' lakosok-
tól , hogv mertek a* vár alatt vivő úton járni ? nem
Isten-kísértés* e1 ezen vakraerőség? — Miudeggyik
el-raenő azt véli Uram! felele mosolygva a* Bíró,
hogy ha ös-apáink, nagy apáink és apáink idejek-
ben meg-állhatott a9 fal, meg-áll addig a' kis ideig,
míg el-haladhat alatta. — 'S áll még máig is a' fal*

A9 tanúsággal adós maradok.
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A* DEÁK PÉLDA-SZÓ-

Egy deákos köteles sokáig nem boldogulhatott
Wtnden szorgalma mellett is, iszákos, és préda
feleáége miatt, *s már már akadozni kezdett mes-
tersége* Végre az asszony, ittas korában fel-akasz*
"Iá magát eggyik új fonása kötelére a9 kötéljártónak*
— No csak agyán officium non falut! így kiált
elégedten a' iára bor, 9a új erővel fog most még
'egyszer olly Kedves mesterségéhez. — (

Bár minden ember ósak íUy formán használná
<ezt a'járt példa-szót!

A* K&T RÓZSA.

Nehezen szívelte aas ablakban, af hónapos
Hózsácska ; hogy asszonya, Pünkösd'táján, reá ke->
vesét ügyel, 's a' virág-tartójába a* kertből hordó-
gat más fajukat. — MeÜy hálátlan újságon-kapás!
így békétlenkedik 5 engem, ki egész télen gyönyö-
rűsége voltam, új vendégért mellőzni! -̂ - Engesz-
telőd j bohócska! így felel asszonya 9 télen volt a*
te időd , most sorsod az , hogy becsed vesszen, mi-
dőn az ezerlevelű nyílik. »

Sok egykor keclves írónak ki telt már az ide-

:
*e; de szűnjön neheztelni érte, sőt hálára emelje
tezét az égfelé, hogy az óriási haladással el ma-

radt. Ki korának ^legeMéve élt, az örökké-való-
ságnak &í azí

AV CSIGA ÉS KÍGYÓ.
1

Tiszt-^választást tartottak a* Császók, *s a' Csi-
ga sem akarván el-ásni talentoraát, tisztséget kért.
— Ugyan mit vélnétek, mire vágyott? — Kurír-
ságra , az wten adta» 9s gyorsaságot ígért. — De
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be barátom í ezt feleié nejti e' 0y#lés nevében az
okos kígyó, mászás a1 csigának a* leg gyorsabb
aietése is.

LOUDOVIGI.

, Loudbvígi arany-míves > eggyik, Rómának múlt
Századbéli leg-nagyobb Mívészéi Jtözzül, a9 Trá*
ián oszlopa végzett modelljét, mellyen húsz éveken
fcereszttíl dolgozott, ki tévé a' közönség szemének *
és ítéletének* ^ A' reá fecsérlett arany, ezüst -, és

ompás Lázuli. szemet vakítottak, a' raívészi pon*
tossdg^ és tökélletesség szíVet ragadtak, csuddlta
minden a9 remek niívet; csupán csak a' szomszédja

Szomszéd! hasznosabb érez az enyímnél, és így
mesterséged is szükségesebb lehet; de kérlek csak
a' pőrply alá valókat ítéld mteg, mert kovácsoknak
hem dolgoztam*

Ódák! versezetek! Poémák! ^egék! és szegről
Végről Mesék és Aphorizmák! Stúdium <{uid inu-
tile tractatis? ezt nallom sok fontoskodó uracska9

szájéból, kinek a' kenyér-ádó h/vataios munkán
kívül minden egyébb csak játék. En nékik feleletül
e mívész9 szavait mondám.

kt ARANY

Csal a' színf '* arany korunk már ma csak
Körraöcz' bányái körül tanj'áss!

Kecskemét' pusztáin egy Juhász-bojtár gond-
talan dudálgfctott nyája után* — Be kies élet! fel-
kiált, vágyakba merülve, egy tanyás Nemesnek
ott vadászó belletriszt fia; igazán aranykori ártat-
lanság, tájon f júhon, pásztorou és daijoin! Méj
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ki se mondd szavát* a' mint poroszlók érkeznek a*
juhos gazdával, bilincsre verik Pásztor Goridonun-
kat; és az Urfi prózás csudájára; kurta.vallatás
után ki vallja, hogy czimboráival jócskán megfo-
gyasztá a9 nyájat, sőt dudának is a9 bárányt —
gazdájától lopá.

AZ INDUS FEJEDELEM.

Egy Indus Fejedelemnek az írás' mesterségét
tolmácsolta a' Spanyol Vezér, — 'S ezzel a' huszon-
négy betűvel írtok ti okos és bolond Könyvet egy
aránt ? kérdi amaz* -— Úgy van! felel a' Spanyol,,
az okos okossat ír vélek, a' bolond bolondot* —
De tán nem szabad nálatok mindennek ,könyvet
írni? — Mindennek al kinek tetszik. — Ó be sok
bohó könyvetek lehet! kiált az idióta Fejedelem.

Míg átallyában' beszéli ö Fejedelemsége és
senkit nevén nem nevez, transeat!

EGY PER' KI-VONATJA.

A* Pesti vas-áros meg alkuszik egy Gönaöri
Hámorossal vas eránt, olly nyilvános fel tétellel,
hogy első Júniusra' Pesten legyen az. A' hámoros
fuvarosai ideje-korán meg indulnak Gömörből, de*
a* be állott essőzés miatt, a' határ-napnak csak
éjféli tizenkét órájára érnek a' Pesti vám-fához, V
csak másnap adhatják által fíívarjokat. A' vas ára
szállott, 's illyenkor könnyen rést keres a' mát
időben a9 vevő. A' vasáros is nem fogadja el a' vasat;
azt le kellé Bírói-Zár alá rakatni. Perre került a*
dolog. — A* vas-áros ügyésszé azt vitatta: hogy a*
fuvar a' kötött időre nem érkezett el} az akadályok
a9 vevőnek nem árihatnak. — A' Hámorosé azzal
harczolt, hogy a' nap éjféli tizenkét óráig tart»
akkor pedig a' szekerek már a' vám-fánál voltak >

Digitized byGoogle



«U 159 «~*

welly mJlr Pesten van; a9 rosss* idő, közbe-jötté vei
inentegetődzött fs a' t. — Le folyt a' per 's gon-
dolják el az Urak! a* vas — eggyiké sem leve*
Azt a9 per le-folyta alatt — a9 rozsda emésztette
meg!

A9 BOKROK.

Be szép olly magosról le nézni a9 szomszéd
vidékre! szóll ** fenyő' tetejébe irigyen meresztve,
tekintetét, eggyik bokor a' másikhoz. — Szép I szép!
felel ez , csak aẑ  nem tetszik nékem , hogy Fenyő
nénéink olly szellőcskérc is zúgnak oda fent, melly-
re xni itt az aljban nem is eszmélünk l

A> MOLNÁR ÉS A9 FIA.

így szólít a* Molnár a9 Fiához: menj el fiam a9

Ritna-szécsi vásárba , yégy egy jó fejős tehenet,
de meg néíd a' marhát, vigyázz meg ne csalódj.—
£1 megy a9 fiú, be sem'ér jól a* vásárba, már az
árosok körül veszik, a9 tapasztalatlan , de derekán
tele gyüszűs Vevőt, 9s reá tolnak egy sovány száraz-
kórsagos tehenet* Morog az attya otthon , 's újra
a9 Losonczi Vásárra küldi más tehenet venni, erős
meg hagyással, hogy jó esmerősivel értekezvén,
meg nézze és nézesse a9 mit venni akar, 's esme-
rősit-is meg-kéri a9 fel-ügyelésre. Ezek meg hor-
dozzák az Ifjat a9 vásárban, 9s ki irigységből, ki
nem-értésből, ki nem-gondolásból, ki részre-haj- •
lásból, addig javasolnák eggyet 's mást, hogy vég-
tére is jó testűvel ugyan, de fogatlan vén tehénnel
kerül haza a1 Molnár-fiú. Már ekkor csak a9 ba-
rátok' kérelmei menték ki V bot alól szegényt. —
No még egyszer meg próbáitatom veled, a9 Rima-
szombati vásártt így szóll a9 Molnár, d« szemem
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eleibe ne jöjj, ha még egyszer rossz tehénért hányod
ki pénzemet! — El megy remegve a' űú, járja
kerüli & vásárt, meg áll soknál meg ott hagyja,
egy se tetszik; 's addig válogat, míg a' jámborra
reá estvéledik. Meg indul búsan tehén nélkül haza
felé; de még is szerencséjére utol ér egy Hajtsájrt,
kinek még néhány darab marhája kezénél maradt.
Alkuba vonja ez az Ifjat, ki tehén nélkül átallott
haza menni, 98 a9 setétben sok dicséretre íneg veszett
eggyet. Haza siet vele, prülvén izmos tehenének $
de bá és bot várta szegényt otthon, mert a' vett
marha, szörnyű rémültére — ökör volt!

Ne bántsd a' fiadat Molnár! ki tudja vala-
mellytk Apád, Nagy-Apád, Ös-Apád nem tett é,
9s yaíamellyik unokád nem fog é tenni még butább
vásárlást ezeknél, mellybe hitvány pénz helyett
élte9nyugalmát| 's boldogságát vesztheti belé?

AZ ÖROSZLÁN-TÁNCZ.

A*majom, ruhástól haza szokott gazdájától as:
Sbe. Ekkor csendes béke lakta ezt; mert a' ha-

s Oroszlántól rettegett minden.. De mint szo-
kott lenni, a* béke' szelíd nyugalma elébb unalmat
utóbb puhulást szül, az Oroszlán is és udvara ezek-
re kezd? hanyatlaní. A' majom tréfás szökdelései
<?sudás köntösében, űzték az Udvar' unalmát, 's a'
puhulás arra bírta a' rengeteg' komoly Urát, hogy
hasonló tápezot próbáljon* A' majom köntöse szűk
vala O Felségének, de sárga szattyán sarui fel illé-
î ek látóra, 's javalló riadások között foly a'nem-,
leien táncz-tipegés. Leste azt a' sűrűből a' Tigris,
halálos ellensége az Oroszlánnak, 's látván a' ked-
vező alkalmat, iszonyú robajjal a' tánezolóra ro-
han* Szét-riádnak az udvariak, csak az Oroszlán ,
bízvín gyakori győzelmeibe, qetn tágít ellenén,
*s izmos lábait most is elhitten ölti annak dereka*
c*L Ah bttaialan! nincs sikere erőlködésinek y nem
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használhatja veszélyes körmeit, '$ a9 sáriik 1«-1«
siklanak a' Tigris sima bőréről, míg emez mindég
öldöklőbben újítja ostromait. Meggyőzetik az erdő
egykori rettenetje; *s a' Medve, rejtekből szemlélvén
halálozó Monarcháiát, így kiált búsan 3 látom
nagyoknak kicsínekeu kapkodni veszedelem 's
halál! \. *

A' KÍGYÓ ÉS TÖBB CSÚSZÓ, •

A* Kígyó, Királyságra tprt a* Csúszók között.
— Mellyik állat mutathatja annyi tanúságát a' köz
tiszteletnek mint én? így szóll a többiekhez. Maga
az állatok' ura az etnbe* is az ó időtől az újig,
nem adta e' szakadatlan jelét a9 becsülésnek Ne-
mem9 eránt ? A' Mindenségi alkotója Kemphisz Isten y
hajdan Kígyó képében tiszteltetett, Kígyó veszteté-
el Édent az Emberiéi, Egypt' ó lakosi két Kígyó-
val üleltették a* főid-golyóját, annak bátor ellen-
súlyát adván elő; botra tekergődzve az egésség
jegye valánk 9

 9s majd mindéit Indus Isten eggyet.
tárta közzűlünk markában* Farkunkat mardosva
az Örökké-valóságot ábrázoljuk, gyűrűbe foglalva
pedig a'' nős szerelem és hívség örök lánczát mu-
tatjuk. — Mind való lehet a' mit mondasz, felel
rgy a* Gyűlésből: de mindég rejtezel az emberi
szem elől, titok fátyla leplezi minden tetted, mi
csuda hát, hogy a9 babona, melly már szárnyakat
is fűzött gyakorta nemednek« olly tulajdonsá-
gokkal emel, mellyekkelnem bírsz? Mi kik köze-
lebbről esrnerúnk, tudjuk, hogy .gyáva vagy, mint
akármellyikünk; a' bosszú, mérges fulánk, és két-
színűség pedig czudarabbá tesz nálunknál.

A' ki mysticismussal &ti körül-árnyékolui ma-
gát, vagy csak ritkán azóll, ki*íejtés helyett gyak-
ran két-értelmfileg mosolygó fontos komolyságot
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uiímelg«t v fon tolásokba merült képet szemet hor-
doz, 's átall nyájaskodásokra le ereszkedni: kön-
nyen el érheti azt, hogy többre nézettessék a'pór-
ságtól, mint becse, érdeme tartná.

A' PYftjÚIlS.
r

' Cheopes*, egy sarczoló Fejedelme Egyptnek olly
szerencsés, vala, hogy /ötét átkozó Jobbágyai köze-
pette, egy Barátot, Nicopszot, bírhata. Már ké-
szen állott iszonyú Pyramissa, mellyen száz ezer
emberrel húsz évekig dolgoztatott. Századok ne
liézkecllek ennek ormára, az idö pihenni ű,lt-le
Tállaira, ?s szem és elme el-állolt e' vakmerő al-

- kotmányon. Most A retesz a», Építő-mestere jelen-
te magá.t a' Királynál, Sz îk bért vont munkájától
a* Mi vész, de niem gondolván vele, nemes <?nér-
iícssel ígŷ  szóllítja meg Cheopeszt: Uram! n)jpt iz-
mos férj fi kezdtem ryramisodhoz • *s ím meg őszül-
tem rakásában, engedj egy kérést hív szóigádnak!
— Engede Cheopesz.'— Hadd véshessem'úgymond ,
nevemet eggyik oldalába az. alkotmánynak; emlí-
tsen engem is az Uián-Világ, alkotóját nagy kez-
detednek! — Ránczba vonul egyszerre a* Királynak
homloka , méreg villan szemébe, 's a' bosszú sze-
uiőldökin nyilaz: vakmerő por! te gyáva eszköze
telszésemnek l így dörög felé, vívni akarsz é vélem
a* halhatatlanságért? 's ki csikarni Urad' markából
á* Pyramis' léte érdemét? -r- Bárd száilana â ? sze-
gény Arétész'nyakára, ha Nicopsz, koronás Barátja5

bosszúját enyhítni, nem lett volna szerencsés. —
Méltatlan va^y Király! építőd eránt mond ez hűl-
vén a' harag lángja; a' mívészt ismeretlen is min-
den csudálni és magasztalni fogja, ki Pyramisodat
látándja,, míg téged a' kegyetlent, á* jelen-világ át-
kozni , az után-idő pedig kárhoztatni. fog y Hoey
kényednek, .majd nem. érző tagjaid' nyugalmának ,
annyi időt 's verejtéket áldozál. En helyedben fe-
ledtetni óhajtnám nevemet!
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Ügy ran Nagyok! kik Nemzetek, Várak, tea-
tek* omladékin törtök ált a' Halhatatlanság* Tem-
plomához; mint sem átokkal és borzadással emle-
get te tni , iobb feledtetni 1 Hajthatatlan bíró a1 ké-
ső maradék, és az Után-világ! Nevén nevezi ez a*
vétket, arany csillogó porát le törli róla, 's un-
dokságát úgy1 árulhatja a' mint van; de egyszerV-
mind nem hervadó koszorút nyújt hálás keze az
érdemnek, melly egykor embert bóldogíta.

Ar TEVE' PÚP JA.

Egy részeges már-már túl-adott mindenén; tor-
kán le-korcsoly^zott szép öröksége* Épen a* korcs-
ina felé hajtotta szomja, a' mint 'az Olasz egy Te-
vét, majmokkal a' hátán, mutogatott az útzána '•
pergő nyelvel számlálgatta a' tolakodó népnek, ál-
latjai tulajdonságait. — A' Teve így szóll a' többek
közt, tizennégy nap is el tűri a szomjúságot. —
Mit ? tizennégy nap ? fel kiált bámulva a' Bachusz*
embere. Ah jó teve, teve! így sóhajt magában sze-
gény; csúnyákpúpjaid, csúnyák! de elviselném
okét szívesen a* hátamon, ha addig tudnék szom-
jazni mint tel

Hogy ketten legyünk: el én ia Aezop mes-
terem' púpját, csak meséimből egy kettő valaha
olly avas ízre juthatna, mint az övéi jutottak! *

A' GYÓCSOS T Ó T , ÉS MAJOROS.

Egy vásznas Tótot, körűl-vettek a' Major ku-
tyái* jíérgesen hadazott ez réf-hátú botjával előre
9a liátra maga körűi; de az jneereltetett ebek még
dühösebben ostromolták.—>Állj meg! vagy ballagj
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esendefteti! tne hadász! kiált a* ki-riadt Majoros
hozzá. — Ugy cselekvék; nyugváséra tevó hónallya
aid botját — 's af kutyák egymás után el-hall-
gatának.

író-társaim! így bánjatok a' gáncsoskodókkalí
Nékem ugyan minden feleletein luozzájok csak ev

leénd: írjatok jobbat!
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A P H O R I Z M Á K

1. JLJLZ öröm-leélésben, nem félni a' jövendőt;
a' bú sínlésében pedig biztosan reméuylni a' jobbat —
csak e' teheti sajátunká a' földi boldogságot. Ez ád
hatalmat, erőt, diadalt a* sors felett, 's függet-
lenné teszi szívünk nyugalmát a7 szerencse kényétől
's kedvteléséitől.

2: A*köztünk forgó nagy elmének, Géniének,
ritkán szabhatjuk-mcg illetp érdemet. A' minden-
napiság letörli a' glóriát feje felől; a' vetélkedés
Sédig és irigység kissebbttésre bír bennünket* —

lajlunk őtet *;eánk nézve úgy nézni, mint örök
szemrehányást/De annál inkább bámuljuk az el-
halt és távolas Génieket; mert ezeket csudáihatjuk
a* nélkül, hogy érzésünk csonkúlást szenvedne 's
magunk érdeméce homályt vetnének. Itt az oka,
hogjf éltében *s hazájában rendszerént jövevény a'
nagy elme.

3. A' gyarló ember hojlóbb szánni bukkott
bankjait; mint Örülni a' szerencse szárnyain emel-
kedetteknek. Tán azt véli, hogy amott őJc marad-
tak-el tőle, itt ő maradt-el tőlök.

x 4. A' barátság, szerelem , oíiyanok mint a' he-
gédü-liúr. Ha megereszkedik ez, még-felvonhatod;
de ha elszakad, híjában kötözöd-^öszve: mindég
hamis hangot fog adni.

5. Ha kis hivatalnál nagyságoskodol, dölyfós-
ködóU oly formán teszel, mintha sipkából akarni!
köpenyeget csinálni.
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" 6. A' rágalom, irigység ollyan mint a' festő;
nem adhat színt a* tárgynak tf nélkül, hogy árnyéi
kolást is ne adjon hozzá*

7. Gyakorta ha megkérdeztetnénk, jó tanácsot
tudnánk másoknak adni abban, 9L miben magunk
bakot ütünk,

8. Az ember legnagyobb ellensége magának;
egész életében küzd, vesződik magával, 9s még se'
lehet személyével készén* Ugyan azon kebel, melly
liheg a* boldogságért, dúlja-i>el azt renöszerént
maga előtt.

9/ Az okos fs szertartó Crftica ollyan mint af

kalapnak a'selyem kefe; a* kítnélletlengáncs pedig
durva serte kefe, melly a' porral eggyütt a* szőrit
is kiviszi a* kalapnak.

10* A1 kik sokat pengetik szájokon áf rényt.
szoros bírái a* mások cselekedeteinek, kérlelhetet-
len fenyítői a'másokbukkásainak, hidd-eí kétszínű
hypocriták. Épen az által hogy iszonyodva mar-
czongják a' mások hibáit, kívánják az emberekkel
elhitetni, hogy ők azoktól mentek.

11. A' melly ember a' régbég által beavatott,
's az emberektől közönségesen bevett vélemény
szerént tisztes dolgokat, közönségesen szeret fesze-
getni, vitatni, gúnyolni, ?s nem átall kérkedni af

társaságokban, hogy ellenkező ítéletben van ezek
eránt a9 világgal; hitt az, észt fi tóga t 's az a' visz-
ketegség bántja: másként gondolkozni 's bölcsebb-
nek lenni, mint milliomok*

12. Kis elme úgy van a* különös nagy elmék-
kel, mint az ollyan emberekkel szoktunk lenni,
kiket éjfél után egy két órával járkálni hallunk
vagy látunk. Nem tudjuk ha fel keltek é már, vagy
tán le se feküdtek még?

13* Nincs részegesnek rossz bor, gyermeknek
rossz gyümőlts, rossz gyomornak jó étel, pórnak
jó ember, rágalomnak jó tet, gáncsolónak jó
munka* \

Digitized by Google



100 ***.

14. A' sok tudós és tádóska eg.y Karzatban",
ollyanok, mint sok virágzó ákász a' szűk udvaron.
Jó illatjaik fojtó nehéa gőzzé válnak 's fej fájást
okoznak.

ISé Sfcáaadunk' raódki köat legemberibb *s
nerűesebb aa alázatosság fs nyájas leereszkedés*
Ma csak nem bizonyos mértéke 'a aránya annak,
hogy Tötaki nagy Ű r é , 'i rfagy pólczon áll é'> az,
hogy tttennjrire leereszkedő 's nyájas? Ezt a' cse-
lédség is mímeli, 9s már ma a* na*y ,Úr cselédje
ha kocaissát ki-veszed, tee^ület-adó. Apró Tiszt-
viselőknél maradt meg csak a* gőg, kik e* nélkül
tártnak, hogy észre sem vétetnek, "hogy ők vala-
mik ; fs a' nagy Uraságok Tisztjeinél, kik nagy
számadásokhoz szokván, hamar felejtik hogy má-
soknak számolnak, *s Uroknál kissebb Urakat ki-
csinre néznek.

16. Nincs a9 remény után az. emberiségnek na-
gyobb jóltévője, mint a* feledés 's idő enyhítése,
naellyek vérző sebeinkre lassadán gyógyító hártyát
vonnak. Ennél fogva a' sors csapásaival rendszérént
úgy vagyunk, mint hideg ümöggel, mellyet midőn
magunkra veszünk, végig borzasztja testünket, de
nem sokára hozzá melegszünk, vagy az melegszik
hozzánk.
; - 17* Haszonlesés ingerlí a' társaságos embert

minden tetteiben. Haszonvágy lappang, bár véknyán
is mint hajszál, annak világ-csudálta, kőltő-har-
sányozta nemes tettei alatt is. Méltán állíthatjuk
tehát, hogy valamint a* természet'embere szántó-
vetőnek : ugy a' társaságos ember igazán kalmár-*
"bak, kereskedőnek születik. Amott a' főidből, itt
ember-társától tör annyi hasznot kicsikarni, a' s
mennyit lehet.

18. A1 Románokkal épen ágy vagyok, mint ál-
maimmal. Ezek közt nétnellyeknek csudálom csinos
.öszve-illéseket, bámulom a' képzelet* tüzes erejét,
Vkelletlen hajlok hinni, hogy valóságok ;' ellenben
sok álom agyafurtsííga bosszont, AJ Aomáu író, i'igy
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roézem észre, fonák arányban van az álmodóval. Ez
minél telibb a' gyomra, annál esztelenebbet álmo-
dik 5 amaz mennél éhesebb, annál ostobább románt ír.

19. Az ágy nevezett világ, Tagy is község* vé-
leményei 's itéletjei valakiről, néha csalhatnak
ti^yan, de többnyire helyesek; ámbár a* törvény
előtt próbákkal ritkán tudná bebizonyítani. Ollyan
ez a' vélemény, mint a' vad szaga a' kutyára nézve;
homályos szaglódás vezeti azt a vad' biztos nyomá-
ra fs fekvésére.

29. Környülraények segítik ugyan el6, de az
ember maga viselése, *s annak nyilvános kiadása,
mint' vélekedik ön maga felől, határozzák-ei azt a9

néző pontot, a9 világban, melyből magát kiki tekin-
tetni kívánja 's azon becset, mellyet másoknál ma-
gának kivív.

91. A' ki kévés pénzel költséggel kíván perel-
em, kenctlen szekérrel utaz, gyantátlan vonóval
hegedül. v

22. A* ki minden harmadik szavában magáról
beszéli, bár ha nem díoséri is mindenkor magát,
vagy szokásait menti, vagy ízlései élő-terjesztésével
úti tatja a' társaságot, \agy környülményeivel ki-
vánja az unalomig meges mérte Ini. jele hogy felette
vastag egoista ; bár vigyázz re*i 1

23. Ha tisztelnem kell is néha, de kikerülöm az
oliy asszonyokat, kikben féî jíias lélek 9s passziók
vágynak 5 külső gazdaságot hévvel visznek, Haza',
törvény* dolgaiban tudós feszegetésekbe,( vitatások-
ba vegyülnek, észt, talentoiut fitogatnak, *s
nagy képzéssel kérkednek. Ollyauok ezek mint az
oüv tészta-mtv, melybe ezukor helyett, sót tett a*
szakács. Az asszonyi kellemes lágyság rendszerént
veszeidőbe megy itt, 's a* Nem' charactere*

24. Nincsen gyávább indulat, fájdalom! ere-
detibb sincs, mint az irigység. A' többiben az ön
szeretet 's haszonlesés lévén a' rúgó-toll, magunk
jövtínk mással ütközésbe* Ez fúr, ás, vés, epcizt ott

Digitized byGoogle



<~*~ 171 **/•

is, á9 hol nem vesztünk semmit, tflt örfilnünk kel-
lene gyakran rokonink' szerencséjén. Ó mi sok
jónak bedugja ez'kútfejét a' társaságokban, több-
nek majd mint a' mammon9 szennyes szolgalatjai!

25. A9 ki nagy Criticus lévén, ebben szőrszál-
hasogató 98 miatta írni nem mér~, ollyan mint a'
fősvény, a' kinek* minden étel sokba látszván ke-
rülni f enni sem mer.

26. Legszemtelenebb része az 'emberi társaság-
nak a* gazdag és a9 földhöz ragadt szegény. Amazl,
mert pénzével mindent kipótolni gondol; ez mert
a'szegénység mentsége alatt, magának mindent sza-
hadnak lenni vél f 'a külőmben is a9 szegénységet
©Ily gyalázatnak nézi, mennél már * alább nem
süllyedhet*

27. A9 melly ember veled hamar barátkozik '&
a7 legelső fertályban dolgodat mint a9 magáét era-̂
lege ti f egyszerre lángoló barátodnak mutatja ma-
gát , — kerüld l gyengeséged' akarja használni.

28. A9 nagy lelkeket sokképen ítélgetik az em-
berek. Effgyik vakon imádja mint olly tüneményt,
mellyet kurta elméje meg nem foghat; másik tisz-
teli , mert érdemet keres tisztelésében, 9s azt véli
hogy tiszteltetik vele; harmadik epéjét fedezi nyil-
vános dícsérésével, míg azt aláttomban veszélyesen
kiüríthetné; negyedik rágalmakkal igyekszik lehúzni
magához, hogy a közt kissebbítse. Ötödik: csak azért
is keres gáncsokat, hogy ne mondassék vakon csu-
dáim 's nem érteni a9 dolgot. Van ollyan is, kinek
felérhetetlen lévén a1 nagy elme* magassága , inkább
hajlik képzelgőnek nevezni azt, mint hozzá fel-
gebeszkedni.

29- A* kí egyyűgyű Felesleget,.kocsit lovat, és
órát véti, annak egész élete csupa igazításokban
megyen-el, mint Correctoré a' Typographiábau.

30. A9 Tisztviselők ellenkező arányban vágy-
nak a' torony-keresztel-gombai. Ezek, mennél
magassabb tetőn ülnek, annál kissebbeknek lát-
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szanak; anyázok, mennél magassaÜb pólczen áll-
nak, annál nagyobbaknak tetszenek.

31. Többekre akadtam e' világban ollyakrá ,
kik azt vélik: hogy ha mást fő kép' vélek egy korát ,
fegy vívását, egy osztályút becsülnek, tisztelnek t
magokat gyalázzák-meg, 's magokból csippentnek-le.

32* Némely ember úgy van nem csekély tudo-
mányával-, mint sok magyar paraszt af villávar;
kezében tartja ezt, de az újjával nyál a9 tálba*

33. Némeilyek igen olly formán segífeik-elő! Li-
teratáránkat, mint azon bohó tenne, ki a' fa ár-
nyékát akarván nevelni, annak leveleit koppaszt-
gatná. . '

34* Háromszor születik a# ember. Szüli őtet
az anya, nevelés, és szerencse; *s rendesen mind-
eggyife másnak szüli őtet Ha egynek szülte mind
a1 három, jóban vagy roszban nagy ember lesz f
'« a' Históriának született.

35. Sokan azzal halmozzák magokra -az élet
terheit, hogy ezeknek forrásait, míg csekélyek,
bedugdosni mellőzik, 's a' rendet, inelly egy kis
erő-ráfordítást V csekély de folyvástas gondot kí-
vánná', beállítni V fenn tartni gyávák, lámpát
sütni környűlméuyeikrc irtóznak, **s ezen vissza-
borzadás kedvetlen szempillantásától iszonyodván ,
készebbek örök mámorban élni 's rejtőzni Ön lel-
kek elől, mint férjfiasan meg vívni a' süllyedéssel.

36. Ott loj>og tiszta szerelem, hol a' test ne-
mesen, lelkesül; hol a* lélek gyávúu testesül,. ott

; bája láng lobog.
37. A' ki a* Képfeelet' világában él, ideálokat

keres e' földön. glóriázza az életet, gyakran jár
úgy, mint szoktunk, ha idegen helyen hálunk ; éj-
jeli felébredésünkben' ablaknál keressük az ajtót,
ajtónál óz ablakot 's felfordult arónyzatunkban nem
akadunk nyoszolyánkra.
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38. ó inelly kívánatos font-körte gyakran af

.születés és gazdagság! hogy ott, hol egyebet nem '
adott a9 Sors, még is valamit nyomjon az ember,
's mint pelyvát a9* szél el ne kapja 1

39. A' ki csecsemő Literatúránkat a' szomszéd
férjfi-kort értekkel teszi latba, úgy tesz mint a' né-
met Fogadók'; szóigái 5 még főzni se kezdtek a*
konyhában, már Ők asztalt terítnck a' vendégnek.

40* Akkor élsz másoknak, midőn magadat
felejted. Ha használsz de fénylesz, ne kérkedj 1 —
ki vagy fizetve.

4l. Se nagy Publicista, se nagy Opposítionisüt
még, nem haza ti nálam. A' ki a9 lehetőségek közt
a' leg jobbat akarja nyújtani hazafi társainak, 's
csak ezen hévből szóllván, kész szívét, eszét, önjét
megtagadni ott hol más jobbat mondott, vagy épen
ellene czélarányosabban szólít — ez a' nemes ha-
zafi nálam.

42* Azt, ki seqkiről soha kedvetlenül nem szóll,
'sjnég azt is ki világ' tudtára czudar, mentegeti,
kevésre becsülöm, de többnyire inkább kerülöm
mint a' ki rágalmaz. Vigyázz reá: az illyen vagy
gyáva ostoba, vagy —a/ mi gyakoribb eset — hi-
deg önző, 's ezen tekintetből két színű.Szép mód-
dal ki akarja ragadni a' fegyvert ön hibái ellen
a' világ kezéből, 's rendszerint így gondolkodik:
mi gondom nékem arra,, ha valaki világot for-
gat is rosszaságával, csa*k velem öszve ne akasszon.—
Van ollyan is, a' ki a' Jó' nevét igyekszik illy
módon ki-csúszni, fs az illyen gyanakodó szokott
lenni; tart tőled, de te is méltán tarts tőle! RiU

43. Számos embert tudok, ki nagy becsülte-
tésben van1 a' világ előtt, 's nehezen tudná , mint
á' fejér Elefánt Sziámhan, okát adni : miért tisz-
teltetik?
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44. Ha érdemedet csak fejben teírben hordozod f
hibázol ha azt véled, hogy meg-kerestetik. Égő
lámpa gyanánt hordozd, süsd az emberek szemébe ,

' Ja kiáltsd, hogy napot hordozol* A.' vak elhiszi ki-
áltásodra, a' gyenge szemű fényt veszt, a' jólátó-
nak pedig dicsérd a' lámpáját , hogy viszont-hálából
ö is dicsérje a/ tiédet* Ez a' világ íolyasa l

45. Sok csekély hívatalkd' körét kiterjeszt-
heti az akaró nemes szív, és munkás nagy elme. v
OUyan amaz mint azon kesztyű, melly kis kézhez
kés2űlt, de nagyra is ki feszül.

46. Addig vagy élted' arany szakában, míg af

Világ nem képes betoltni kebledet, míg az élet-
től óriási csoport örömeket vársz sőt zsarolva kí-
vánsz; de ha már csak csendes nyugtot keresel '»
ez minden vágyód — vége napodnak, est borong
feletted, 's oIly formán vagy mint alkonyaikor
a' tyúk r midőn elsülni készül!

' . 47. Különös ideákat szoktunk öszve-kötni ezzel
a' nevezettel P h i l o s o p h u s . Néha mordot, tár-
saság-kerülőt, csintalan őltőzködőt, a' nemesebb
illéssel,nem gondolót tisztelünk meg ezzel; néha

Í
edig azt, a* kit a' bűn el-hagyott, 's ő is ezt
énytélen lévén el-hagyni, hidegen nézi a' Világot,

raellyben niár rólléját ki-játszotta. így mi férj-
fiuk igen akkor jutnánk a' Philosophiához, midőn
néraelly vén banyák a' kegyeskedéshez, tudni-
illik: ha már érzékeink* csiklányai ei-múllak;
*s mint 'ívott körték mar csak a* rothadást vár-
hatjuk. — A' P h i l o s o p h i a , B ö l c s e s s é g ,
az elmének és szívnek azon érett meg-állapodottsága,
mellynél fogva a' sors' kedvezésél elbízotság, csap-
kodásit csöggedés nélkül fogadjuk, a' dolo? becsét
az emberek érdemét, azou mellékes salakoktól,
idegen tulajdonságoktól, mellyeket a1 pórság íté-
lete , a7 babom , ostobaság, s kis-lelkűség rag-
gatnak reájok^ mindenkor külön választói 's tisz-
tán szemlélni tudjuk *& éltünket e' tudományhoz
értjük és merjük .szabni.
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48. Szerencsétlen az, 's nyög azon az élet#
a* kinek mindent a' rangjához kell méregetni: illik
e' nem e'? örömeket szalasztni mert nem illenek/
búkat, bajoskodásokat el-fogadni, mert illenek* —
Sklávja az illyen a' maga Rangjának, mint a' Chí-
nai Mandarin az Eticfuette-nek % 's fel cseréli ma-
gát a* Hangjával.

49. Van egy szint olly gyáva, mint szerencsét-
len neme a* mai úgy nevezett Gavallérságnak, melly-
nél fogva szégyen! valaki jó gazda lenni; 9s pénzt
a' hol lehet okosan meg-kímélni. Nagyon meg csa-
latkoznék, a' ki ezen nem-gondolást rhilosophi4ra
vagy bölcset ilJLető hidegségre magyarázná*— Ko-
ránt sem! ezt azon ostoba mutogatás szokta szülni,
hogy nekik van elég vesztegetni való, Ja szeméi-
lyek minden esetre nemesebb és becsessebb, mint-
hogy azt gyáva pénz-kíméllés' gondjával terhelni
kívánnák*

50. Barátot bor közt, 's bort s ĵt után, lovat
istállóban, nagy Urat mulató Ferdőben és lyánt
bálban nej ítélj, ne vájassz.

51. Ha valaki jó embernek magasztal valakit
előtted, tudakozd: osztozott e' az Úrral? volt e*
adóssá T volt e' Tútor, vagy köz jószág fel ügye-
lője? forgott e' köz jövedelem Jcezén? Mert ó b&
sok óriási Lelkeknek képzeltek zsugorodnak le
törpékké , midőn az enyímről *s tiédről van* a's^ó ,
?s az önzés kísértget! •

52. Ön gyengeségeinkel úgy Vagyunk, mint
szemeink pilíautásaival; ezereket pillantunk nap
jában a' nélkül, hogy eszmélnénk rólok. Ezer apró
gyengeségek suhannak-el bennünk a' nélkül, hogy
szívunk elménk sejtné azokat.

53. Hivatalokra törekedő 's emelkedni vágyó
ífju! a' nagy világ ezen reguláját el ne veszítsd
szemed öíől: add meg mindennek hogy ő az első,
úgy senki sem fogja kétségbe hozni f hogy te vagy
a' második.
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54. Némelly gyenge fejű emberiéi av l i hi-
vatalokról hivatalokra rukkol, úgy kéne hinni f
mint az lilbau szoktunk a* keményet háfcó Jóval;
meg kellene rántni homlokán az üstökét, hftgy ne
szédüljön.

55. Ha jobb szemed azokra kacsint, kik nálad-
níl szerencsésebbek, bal szerned azokra tekintsen
kik szerencsétlenebbek; 's az irigység is szán ás
közepette ülénd a' sorsoddal való boldog még*
elégedés.

56. A' makacs ön-fejű mindenkor gyenge íté-
letü; leg alább, bár mi elmésen vitathasson is,
köz józan ésszel bizonyosan nem bír. Mert a* józan
eszü ember alt' látja azt, hogy több szem többet
lát, több ész többet fontol, s a9 hasznos tanács
mindenkor kívánatos előtte,-vagy több tanács-adá-
sokból vonja ki a\maga el-határozását. De a* gyáva
ön fejűt azon esztelen kevélység bátitja , hogy ha
má8 tanács-adását el fogadja, Js ön tévedését el-
esmerni kénytelen lesz, *' Világ bal vélekedésbe
jön elméje1 tehetségei eránt, mintha magának se
tudna tanácsot adni, Innen kárt vallani, buikni,
süllyedni is kész, éretlen plánjai mellett. Tapasz-
talhatod : hogy az ön*-fejűuek, meg-gázolhatatlan
zavarba keveredve vágynak dolgai*

57.» A' magyar írónak Országunkban épen sem- .
rni rangja, vagy meg-határozott állapot ja nincsen,
0 róla, bár mennyire becsűltessék is, a' leg-cse-
kélyebb hivatala ember is, ezt mondja Nagy Sán-
dori elégedettséggel: ha én nem volnék magam 9
szeretnék ő lenni.

58. Ne nevesd, ne gúnyold az ífjat, ha kora'
lángjában szerencséje vitorláit ki duzzasztja 's sze-
mével merész czélokra meredez 5 mert szerencsénkéi
ngy kell bánnunk, mint csónakunkal a'sehes ífolyón:
felíyebb kell igyekeznünk, mint a* hol ki akarunk
kötni, hogy a9 habok lejjebb ne csapjanak.
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59.. A' melly embernek attyáról, nagy attyá-
ról nem maradt semmije, *s minden tőke*pénze
csak esze, egéssége és szorgalma lehetne * még is
henyélve kényént élni kívánna; hasonló ahhoz, a9

ki a* főidre űlvén-le, lábat szeretne lógázni*
60. Isten mentsen az ollyan baráttól, kinél a*

fei lesi minden mozdTúlatját a9 szívnek, kit az in-
dulat meg nem lephet soha, hanem csak akkor
forró, midőn a' fej azt jónak 's illendőnek látja ! Az
én barátom ollykor-oliykor inkább bakot üssön.
A^ mindég józan, a1 mindég eszén járó, kinél a*
szív a' hideg zúzos észnek sklávja, nem kellene.

61. , Némelly csekély gyávának jó takaró a*
nagy születés; belé biivhat minden semmiségével,
hogy még is mutasson valamit: épen mint a' görbe
lábúnál a' pantalon-nadrág, el fedi a' természet9

mostoháságát.
62. Meg, merni köz-helyen vallani, hogy íté-

letünkben hibáztunk, bak-ütésünket, melly ka-
czajt von reánk, palástala 11 adhatni elő, színlett
alázás *s irigység nélkül esmerni-meg, hogy vetél-
kedőnk külömb nálunk, 's azt nem gyűlölni; más
szerencséjének nyílt szívvel örülni, *s kik hiúsá-
gunkat meg, sértették, azokat bosszú-forralás nél-
kül hallani dícsértetni, látni elő-menni — ezek meg
meg annyi glóriák a' halandó feje felett, 's a' ki ezeket

•teheti, fél Isten a' mozgó agyagok közölt.— így:
a9 ki mást szívesen dicsér, 's örömest ment, rosz-
szat nehezen, jót könnyen húz másról, a' ki vítal-
ván az igazságot, szívesen enged, 9s inkább tekin-
tetét szeny vedteti mint az ügyet, nem rágalmaz ,
nem irigyel; az derék ember, de ritka madár!

6,3. Ollyan az író Magyar-Hazánkban, mint
egy Elöfa az Ország9 útján; minden el-menő sze-
kér9 porából száll reá valami.

64. A9 rossz Házasság gyakran ollyan mint
azon olló, melly jó aczélból készült, jo élű, he-

12
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gyű, fényes, de még sem veheted hasznát, nem
uyírjietsz véle, mert — a' srófja ki tágult.

,65. A* házasság és bot,, meg fordított dolgok
az ifjúnál és Öregnél. Az Ifjú kezében parádé a'
bot, de támasz a' házasság; öregnél támasz a9 bot,
de parádé a* házasság. '

66. A' melly író mind7úntalan olvasottságát
fi tóga t ja , mások' véleményére támogatja a' magáét,
épeu ollyan, mint a* paszqinanlos Livréjébe kevély.
Inas; épen ez árulja el mindennek, hogy a*
más ruháját hordozza, 's más cselédje, nem a'
maga ura.

67. Az, ember úgy képzelheti a' maga élte'
folyását, mint midőn a' belső nagy városból, an-
nak külső városai felé sé tál-ki. Nagy belől a' zaj,
lárma, csortetés, sűrű a' tolongás ; de ritkul men-
nél ki Ilye bb ér : továbbad eggyes majorok , ker-
tek fogadják, s' majd a' gyászos temető zárja-be
•étálását.

68. Minden embernek leg-alább egyszer éle-
teben , kezébe adja a' szerencse a* maga sajkája
evedzőjét; ha azt ki engeded siklrtní kezedből,
kétes bolyongás evezésed az élet folyóján. Meg le-
het hogy száhakozó- szellő, habok 's történet ki
segítnek á* partra, de hajókázásod nem kény töb-
bé, hanem kétség, ijjedés, remény és szorongató
cuiggedés közt való bajlakodás, ys alig várod hogy
szárazra lépj!

69. Örömeinkel úgy vagyunk, mint én a*
kesztyűimmel5 rendszerent el szoktam veszteni,
míg cl szaggatnám azokat.

70. Éjjel szúnyog-dongás , '& macska-párzás —
kis szobában trombita-és klarinet-szó — az út-
zán: hetyke Uracsok robajjá — Templomban a'
csak vasárnapoknak mondott víz ízű papolások —•
és társaságokban: asszonyi viták otlyan dolgok-
ról , mellyek az ő körökön kívől fekszenek — ret-
tenetes dolgok!
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?l. Af pompával fény-űzéssel rendszerint ligy
Vagyunk, mint kemény telekben a'Kandallóval;
foguak pirul, elölről melegszünk mellette, adha-
tunk pedig didereg, 9s lábúak majd elfagy*

72. Egy bak-ütés, mellyet titkolni nem tudsz
rendszerént lejjebb süllyeszt a' világ szeme előtt,
és többet árt tekintetednek, mint vétkeid, ha eze-
ket mentni tudod, vagy eszed van színt adhatni
azoknak. Azért rendszerint inkább is szoktuk ama-
zokat szégyenlem*. Oka ennek az, mert a' vétket
azzal szokta a' világ menteni: hogy minden ember
gyarló; de azt nem mondja: hogy minden ember
ostoba; Pedig a'bak-ütés rendszerint ostobaság' ne-
ve alatt jár, ha jó szíved vitt is bele.

4 73. Néraelly világ-fia ollyan az ugy nevezett
pallérozódástól, 's módi mázzátói, mint a' rántott
-csirke; bajos a' rántástól reá esmérni: mellyik mi-,
csoda tagja?

74. Hiúság és éretlenség a* más kedv-teléseit
a' magunké szerént akarni meg-ítélni; mert ez azt
jelenti, hogy a' magunk ízlését csalhatatlannak és
mustrának tartjuk.

75. A* ki a' tékozlásba és egé sége rontásába
merült, többnyire ollyan, mint a'ki nagy hegyről
rugaszkodott le felé; meg nem tarthatja többé ma-
gát míg le nem ér, vagy nyakát nem szegi.

76. Csak azok tieid, kiket szeretettel 's jó té-

világ iJ
mint part el-siet a' hajózó, elől, ó mmt pattog-
nak szét a* világ egyéhb silány köteleki, mellyek
ámúlt szívedet fogva tartották .f mint foszlik reggeli
páraként kipcs, Tang, becsültetés! De a' hála és
szerelem le-kísérnek sírodhoz 9s annak rögeit kön-
nyeikkel áztatják.

77. A1 kit a' rab-szolgai durva nevelés elcsi-
gázott, soha, sem jöhet ön-ereje igazi érzetéhez;

12 *
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repked, repked! de nincs Sas-keselyűi magassága,
sem Sólyom-zúgása reptéuek.

78. Azon Feleséggel, kit mellékes czélból vagy
ülésből, nem szívünk után vettünk, ügy vagyunk
mint-találomra veit csizmáinkai; rendszerént nem
egészen alkalmasak, 's vagy szorítnak, vagy
csámpaiunk bennek!

79. A' szerehese' emelése, vagy buktatása,
nagy be-folyású arra is, hogy valaki heasűlje vagy
ne becsülje magát. Sok gyáva, kit a* szerencse
eraej, hajlik magában valami nemest találni, melly
őtet a' szerencse előtt érdemesítette; sok derék
nyomorult, magát el-vetve kétked, nincs' e' benne
Valami hiba; melly őtet a' sors' mostohaságára
méltóvá tehette ? Bizony a' sors hirtelen süllyesztése
so-k büszke Virtust jégre vinne l

80* Úgy látszik , hogy midőn csekély ember
fortélykodások által jut valami fő hivatalhoz^
nem ő emelkedik, hanem a' hivatal alacsony odik-le
hozzá; épen mint midőn a9 ki-tanított ló meg
bukik, hogy a' nem lovaglásra születelt Dáma
réa ülhessen.

81* A' szép emlők azon fejér-személynél, kik
nem szoptatnak ? épen ollyanok, mint a' vak zsa-
luk az épületeken; az idomságot meg adják azok-
nak, de hasznok semmi,

82. Ollyan a' szegény legény dolga, ha nagy-
Űr és pénzes Gavallér erőlködik lenni, mint mi-
dőn nagy 98 nehéz Hintót tapró görcs lovak
czipelnek.

83, A' társaságos életben, soha az ember szavai
és cselekedetei igazi értékjeket meg nem kaphat-
j.ík; mindég a' szóllónak és cselekvőnek környül-
állásai, 's azon kérdések: ki, miért, mikor, hogy
szóllla és cselekedte? határozzák meg azt. Be más-
ként hangzik egy nngy be-foly/ísn Ur szájában
ezen s«ó: majd ineg latjuk! mint egy szegény
legényében!
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83, Gyermek-korom boldog tapasztalatlanságá-
ban, szántam Robinzont, hogy magánosán lakta
szigetjét. Érettebb koromban sokszor irígylettem
őtet* Melly kies volna az élet az emberek Között,
Üa csak úgy szeretnék is egymást, mint a' fák az
erdőben! mellyek békésen vegetálnak egymás
szomszédságában, nyugalmasan szívják a* nedvet
a" köz anyai főidből — 's egymást nem bántják.

84* Ne vadászd nagyon magadon kívül az örö-
met , és gyönyörűséget; mert el-szoksz azt magad*
ban lelni-feL

85* Sok ember úgy van a' becsülettel és
tiszteltetéssel', hogy azt bírni szeretné, érte lángol,
de azon eszközökre, mellyek arra vezetnek, túnya;
épen, mint a* macska, melly szereti a' halat,
rákot, vízi állatokat, de a' víztől iszonyodik*

86. A' lyanka' esztendeit, alamizsnáidat, Cre^
ditorod9 érkezését, cseléded' l'opogatásait, jöven-
dő jó *s rossz óraidat, feleséged és kedvesed' hü-
végtelenségeit *-*- jobb ha egészen nem tudod.

87. Nincs az Isteni szikrát'meg alacsonyítóbb
portéka az emberben, mint midőn haszonért hízel-
kedik, 's szemtelen csapodár tud lenpi. A' szerény
emberre nézve ez valóba kínzó helyhetés. O &zé-
gyenli ama helyett. Én tettetem, hogy keresztül
nem látok alacson lelkén» 's annak veszem por-*
tékáját a* minek árúltatik.

88. A' Korosság elsősége és tekintete nem
épen alapatlan dolog s mert a* tapasztalás, a9 világ
bohóságait ki-forrt állapodott értelem, 'sazérfctlen
hevét el-vesztett vér, inkább lehetnek az érettebb
kornak tulajdonai, mint a' zajlakodó ifjúságnak.
De e' részben gyakorta kellel inéi többre is szok-
tunk mennu Ifjúnak a' leg okosabb beszédében is
kételkedünk, ha nem monaott e' bolondot ?
Öregnek a' leg bolondabb beszédében i$ okosságot
keresünk*
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89* Némejly ember úgy van a'vétkekkel, mint
azon félénk úszó a' vízzel, ki eleinte remeg et-
től, utóbb mint búvár hal bele.

90. Néha a' Gyűlésekben 's köz-helyen való
vitatásokban úgy képzelem magamat , mintha
Hang-bálban volnék. Valóságos táuczot járnak a*
hangok. Néraelly sok szavakba semmit mondó
uracska szájából, untató minétet járnak azok. A*
szeles gondolaLlan ajaki közzííl, kerengő Németet:
az ékes szólló, szép ki fejezésíi szó-szólló nyelvé-
ről, méltóságos Magyart, vagy kevély Lengyelt,
a' maga eszét fitogtalónak szavai pedig éretlen oláh-
szökdelésqket csinálnak. Mind ezen hangok hala-
J f ' 1 1 '£ 1 "L 1 1_ t 1 ^ 1 1 * íT A ' f f

jóra czélzott szavai tesznek jói-
haladást, bent a' táncz szobában, és kívülötte.

91. Különös az: hogy sokszori inasunkba való.
meg csalatkozásunk sem oktathat bennünket arra,
hogy zajosabb indúlatink felől, mint szeretet,
gyúlőlség, harag; 's. a' t. ne hidjük azt, hogy so-
ha se változnak meg bennünk, sőt készek ne le-
gyünk esküdni állhatatos voltokra.

, 92. Szomorú dolog, hogy épen ollyan gyen-
geségeinkel van leg több -ál-szemérem öszve-köt-
tettve, 's ollyakat átallunk meg vallani azoknak
is t a' kiktől miattok szenyvédünk, mellyek leg
több kíméllést kívánnának és érdemlenének; mint
féltés , szegénység, félénkség, 's a' t;

93. A* hamvadozó szerelmet, a' hidegedő férj'
vagy nő' szívében, gyakorta lángra lehet éleszteni,
a' féltés okos fel-gerjesztésével. De okos házas-
társ' kezébe való ez a' veszélyes orvosság i hogy
az orvosoltatándó ne sejtse a' fortélyt, az orvosló
pedig ne hágja át a' mértéket. Mert a* féltés fúvó,

* *s tűz szikra a* szerelem; ke\és szellő amabból
lángra fújja fel ezt, erősebb szél el-fújja örökre.
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94. Az ernber-esméret valóba ki-merithe tétlen
tudomány. Csak a* magunk szívének is olly sok
redői vágynak, a' körríyűlmények be-folyásaik
olly külömb félék, hogy azt soha előre meg nem
határozhatjuk: ez vagy amaz esetre mit fognánk
tenni? Innen soha magunkat tökélletesen a más
helyébe nem képzelhetjük • nem tehetjük. Hogy
merünk hát kárhoztatva meg ítélni*mást?

95. Soknál a' Phtlosophiai le-mondás csak
azon kevélységből ered, hogy ha sokra nem mehe-
tett , inkább semmi se légyeq; sokan pedig egres-
nek kiáltozzák azt, a9 mi után híjéba ugráltak.

96. A' két Nem* érdemeiről, 's elsőségéről
vetekedni épen ollyan, mint az esztendő részei
kijzt j az elsőséget határozgatni. Mindegyiknek van
érdeme csak természeti rendjét 's határait tartsa-
meg.

nagyon gj y g
hogy az éleitől és sorsodtól kevés örömet reményi)
és kívánj, az emberektői pedig ne egyebet azon
kívül, hogy ne bántsanak*

98, Ritka szerencse az • hogy egy Asszony-sze-
mély inkább ne legyen szerelmes környülményeid-
be, mint ön magadba* <

99• A* ki a' rossz házasok közt vafó egyenet-
lenségnek kútfejét vizsgálja , '* meg ítélni akarja ,
rendszerént ne -közel kereskedjék. Sokszor cse-
kély á9 forrás és messze fakad. Leg többnyire köz
ok az: hogy a' Tér-mérsékletek 's kedv-telések
nem eggyeznek; 9s ez nagyobb Daeraonja a' házas-
ságnak , mintha eggyik vagy mind a' kettő czudar
lelküek lennének.

. 100. Majd minden ember tart, árálgat, 's ví-
lat tős-okokat (priucipimnokat). Némellyeknél ez
hiúság, másoknál finom ment égetések , hogy meg
állapított gondolkozásból látlassanak valamit esi-*
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ruQni; sokaknál ész-mutogatás' vagy ellenkezés
aiklánya 9a csak igen keveseknél meg-győzodés.

101. A' melly kertel, leánnyal, és képpel ebő
látásra, könyvel egy olvasásra, és étellel kósto-
lásra meg teltél — nem sokat érnek azok.

102. Házasodáskor ritkán tesszük azt a' kér-
dést; leszünk e' boldogok? hanem boldogoknak
fog e' a' vilá? bennünket tartani? 's ezeknek ve-
szélyes felcserélések oka sok szerencsétlen házas-
ságainknak.

103* Az í ró, mint mécse és ólom-tolla, fogy
a'munkában. Éltében irigység, gúny, 's negédes
orrfintorítások, untatják vele tövises pályáját;
de ő tür, szenyyed, vív, halad, 's vas állhatatos-
ságot vet paizsúl ostromlói eleibe; mert egy re-
mény, egy hiú remény dajkálja a' szegény ámúl-

' tat, az: hogy a' nem érző S í r b a n , hol az
enyésztő F e l e d é s - é s R o t h a d á s a' kapusok,
9a mellynek néma penészein semmi világi zaj,
taps, '8 örömriadozások ált' nem hathatnak — nem
létét 'a hamuba rogyott érzékeit, majd a' H í r ,
D i c s ő s s é g , 9a Név ' h a l h a t a t l a n s á g a —
ezek a' hiú szív' 's beteg agy' gyermekei -1- nyája-
san csiklándani fogják, — Kedves helyett felhő-
ölelés !.'!

Digitized byGoogle



MUTATÓ TÁBLA.

XXbderá - - - - - - - • 32
Ács és legénye - - - - - - 105
A d d r e s z - K a l a p o k - - - - - 8 9
A e z ó p é s a ' F é l s z e n ^ ű - - - • . 4 2
A g á r é s F i a i - - . . 3 $
Agár és Ura - - 45
Agár, nyál és Farkas - - - - 34
Almom - - - - - - 22
Álmatlanságom Cúrája - - - 8 2
Alvó Róka - - - - - - - 8 5
j\ngoly Kert * - - - - " 4 - 93
Angoly Paripa - - - - - % - 105
Apolló és Piútusz - - - > - 27
A r a b s é s f o g a d o t t fia - - - - - 9 5
Arany Kor - - - - - - . 157
A r a n y és Vas - - * - , - - - - 65
Á r p á d álma - - - - - - • 28 >
Asztalos és inassá - - - - - 80
Bachus és N e p t ú n - - - - - 60
Bagdadi Égés - - - - - - 32
Bagoly - - - - - - - 55
Bagoly és Denevér * -^ - - - 97

B a g o l y é s S a s - - - . . . - 1 2 4
B a r á t s á g F o g a d á s a - - - - - 1 9
Béka Éneke - - - - - - 72
B é k á k é s R é c z e . . . . . . j ;
B e t e g O r o s z l á n - - - - . .
Bika és Ökör . ^ . . . I , 3
B i z t o s é s K n t y á j a . . . . m 1 0 0

Bokrok - - - 1 5 9

Digitized by Google



%**» 1 8 6 **v*
lap.

B o l o n d t o r o n y - - - - - - 1 1 8
Borz és Róka - -, - - - - 48
B ü d ö s b a n k a é s V a r j ú - - - - - 1 / | 4
C á p u a i S z ű z - - - - - - 9 t
Carnead$sz - - - - - - 53
Correggio - - - - - - • 54
C s e l é d s é g v i t á j a - - . - - - - 1 1 4
C s e r - - - 7 2
Csere bogár és Méhecske - - - - i42
Csevegő eb - - - . -
Csiga és Kígyó - - -
Czigány Vendégség
Czigány és Földes UraCsiSó kártétele

- 130
- 156

70
- 145

- - 77
Csóka és Méhek 52
Csudás álom, - - - - - - 39
Csíz és Dara - - - - - - 29
D e á k P é l d a - s z ó - . 1 5 6
D e j ó c e s - - - - - * - 1 2 1
D e n e v é r . - - ' *• - - - 2 9
D i ó - és A l m a fa - - - - - • • 9 5
D i s z n ó - - - - _ - - . - 2 4
D i s z n ó és Ö k ö r - - - - - - 9 6
Düledékes Fal - - - - - - .155
E b é s M a c s k a - - - - - - 9 8
E b é d - - - - - - - - 9 3
Egér, alma-féreg és Pók 63
Egér és Szii 4L
Egér-Zsinat - - - - - 148
Egy per ki-vonatja - - - - - 158

- Éhes Kutya - - ^ - - - - 120
Elefánt - - - - *• - - 36
Élet-unalom * - - - - - 26
Eltévesztett Kulcsok - - - - 66
Ember - - - - *• ' •- " 53
Érdem - - - - - - - - 81
Farkas és Nyál - - - - - - 53
F a r k a s é s R ó k a . - - - - - 6 6
Farkas és Szamár - - - • - • 63

Digitized byGoogle



•*** 1 8 7 ***>
lapé

F e s t ő T a n á c s a - - - - _ - 1 3 3
Fészkelő Veréb - - - . -* 69
Flóra és Virágjai - - - _ - 148
Fogoly Pacsirta - , - , - -r . - 77
Forrás-erecske és Tenger _ - « - 115
Fösvény egere - - '_ . - • -_ - . gp
Fösvény Fuvaros - _" . - _ - 87
Fuvtiros és Lovai - _ - _ - ' 24
G a l a m b o k - - % - .. - . , - 2 1 *
G a l a m b o k - - - _ • - - ' _ 3 6 ,
Galamb és Saskeselyű _ - .' „ _ 142
Gazdaszzony és Kakas _ - - ^ 75
Gazda és Felező - - . -» ~ . 55
Gazda és Komondora . - " . ^ 119
Gazda és Légy - - - - -. - ' 45
Genies Csin - - - - ^. 127
Gerle-pár - - - - - 149
Gerle és Róka - - - - - • ~ * 60
G e s z t e n y e - f a - - - - - 2 3
G ó l y a - 3 5
Gólya- f iú és a n n y a - • - , - ? , - - ^ 9 4
Görgei ember T 133
G ö r é n y - - , - - - - - 1 1 7
Görög Nyilas - - - ̂  ^ 60
Gróf és Vadásza - - - ^ 97
Gyét a' vetés szélin 4^
Gyócsos Tóth és Majoros - . •*• - -. 163
Gyöngy-ág - - - - - - .141
Gyümőlcs-Osztaly - - " - ^ 7 9
Hajtsár és Ökrei - - - r $$
Halász és Gólya' - - - ~ ^ - 30
Hang-verseny - - - - - , - . 77
Hangya és Béka - - " - - 150
Három Gyűrűk - ' - - - " - ^ 3 8

Három testvér - ,- - " ' - - 88
Házas pár a la-módé - - - - x HQ
Házi Galamb és Előfa . - - - - HQ
Házi Ur és Kályhája - - - - •* 49
U e r o u l e s z - • - . „ " - • • , 2 4

Digitized by Google



~% 186 w
lap.

H í r * s z o m j a - . . - . - i t e
H i v a t a l o s e b - - - h -. - - 1 0 4
H í z ó * s e r t é s é s K u t y a - - - - - 5 1
H o l l ó é s S z a r k a - - • - - - - 1 4 1
Horogra akadt hal - . - - - - 131
Hörcsök és ÜrgeJ - - - - 126
tiortensius - 28

72
141

158:
47

120

Hymen és Ámor -
Jdnusz Temploma
Ifjú és Jósló
Indus Fejedelem -
Juhok és Nyulacska -
Júnó es Vénusz - - -
Jupiter és Kankutyák - -• • - - 118
Jupiter és Mórausz - - - - 49
Justitia Isten-Asszony - - - 124
Kakas és Pulyka-gúnár - - - - íoo

Kasztíliai Neme- - - - - . - 121
Kasznár és Paraszt - - - - 9*
Katona és Kapitánya - - - - 119
Kávé •• - - - - - - - 81

K é r e g e t ő B o r z - - - - - - 5 ^
Kereskedő Róka - - - - - 71
K e r e s z t o r r ú - - - - - 2 7
K e s z t y ű k - - - - - . . - 4 $
K é t C s ő s z . , - - - - -
K é t éj jeli O r - - - -
K é t F á c z á n - - - •
K é t G y e r m e k - - - -
K é t igás l ó - - - - - | f t
K é t R ó z s a - - - - - - - 1 5 5
Két Rózsa - - - - - - - 25
Két Szabó - - - - - - - 1 2 7
Kígyó és több Csúszó - - - - - 116
Kis eb és Gazdája - - , - - - 83
Kóldús és Majoros - - - - - 55
Komló - - - - - - - 6 4
Kopó és Gazdája - - - - - 6 9

K k es Sül-disznó - - - - - 34

125
T4

75

Digitized byGoogle



*~* 189 ~~
lap.

Kopó és Agár - - - - - - 114
Korosság elsősége - - - - - 57
K u t y a é s M e d v e - - ' - - - > - 2 5
K ü l ö n ö s g a z d á l k o d á s - - - - •-. 1 3 0
L a i s z é s A l c i b i á d - - - , * - 1 4 6
Le esett Medve - - - - - - 52Légy és Annya -'
Lepke és Viá

gy y
Lepke és Virág - - - - - - 101
Lipsziai Vásár - - - - - 6 1
Ló* Ürge és Egér - - - - * - 53
Ló és K u t y a - * 78
Loudovighi - - - • - - 157
Macska - - . . . . - 29
Macska és nagy á l la tok - - - 75
Macska és Pudli - - - - - . 1 1 6
Macska és Sármán - - -. . 1 0 9
M a c z o n k a i B í r ó - - - - - - 1 2 8
M a d a r á s z é s F ü l m i l e - - - - - 6 8
M a g y a r é s G z i g á n y " - - - - - 7 8
M a j m o k - - - - - - - 3 3
Majom és L á m a - - <- . - - - 64
Majoros és Asszonya - - - ' - - 49
Medinai ú t - . . - . - 132
Medve és atyafija *- - - - - 126
M e d v e K i r á l y - - - - - - 1 2 9
Medve és Mókus - . - - - 94
M e d v e é s M é h e k . . . - - 1 5 4
M é h e c s k e - - . . - - - 7 2
Méhek és Csiga - - - - - - 143
Mívesz Lepke - . . . . 76
Molnár és fia - - - - - - 159
Molnár és Veréb - . - - - - 117
Moszkai égés - - - - - - 1 1 2
Napszámos és Felesége - - - - 105
Nevetlen levélke - - - - - 107
Nyíri Nemes - - - '- - - 90
Nyúl folyamodása - 131
Ökör és Bika - - - - . - 127
Ö k ö l é s g a r d á j a . - - - - - 1 2 $

Digitized byGoogle



vw ]0o *~*
lap*

Olympiai Jskék - - - - 40
Ökör, kutya-tej és Király-dinnye 42
Ökör és Mac&kq, .- - 145
Öl-eb es Komondor - - - - 129
Ölyv és Galamb - - .-." - 28
Okos Bíró - - - - 67
Orosz Iá n-kölyök - - - - f

 <A 114
Oroszlán és Macska - > - m 106
Oroszlán 's több állatok - - - . - 59
Oroszlán-táncz - - - - 160
Orvcfs - - - - ~ . - " - 155
O r v o s é s b e t e g e i - - - - - 1 2 5
Öszvér és Csikó - - - l - - 7 2
Ö s z v é r é s S z a m á r - . - • ? • - - 1 5 3
P á n é s A p o l l ó - - - - - 2 5
Pap-változtatás - - -• . - - 106
Pap és Paraszt - - - - 1 3 8
Paraszt hollója - - - - - 111
Páripa és Bika - - - - - 96
Paripa é5 Szarvas - - - - - 93
Párducz és Róka - - - - 65
Párkák Ollója - - - - 154
Patak-erecskék - - - - * 62
Patikás - - - - - -. - - 5 5
Páva - - - • - - - - 99
Piócza és beteg - - - - - -, 138
P i s z t r á n g és B é k a - -•' - - x - 9 9
Pompa és fényűzés - - - - - 135
Professor és Őikct Szomszédja - ' - *- 115
Pulykíi-gunár - - - -• - 61
Puskás gyermek - „ - - - 87
Pyramis « m 162
Quadrans - - * - - 136
Qualificált Szarka «2
Rátótiak - - - - - - 9L
Récensens Csóka - 79
Rigó és Büdösbanka - - -: 48
Rigó és Cserebogár - - - - - 67
Rigó és Csóka - - • ~ - - 21

Djgitized by Google



*v% 191 *%~
• lapé

Rigó és Varjú - % - ' - - - 103
Róka és Csősz ebe &9
Róka fortélya - - - - - - 44
Róka és Farkas - . - - - - - 133
Róka és Juhok - - - - - - 95
Róka és macska - - . v- . - - 118
Róka paczkázásai - - - . - • - 74
Rosta - - - - _ / - - ' - 39
Selyembogár *S e y b g
Seregély-Csoport és Kémje - - - 90
Seregély és tőhb Madarak •-,' - - - 149
Sertés és Róka - ^ - - - - - 69
Sors* páczolásai - - - - - 101
S p e c i ü a t i ó m - • ' . - - - - ~ - 1 9
Stielicz és Csíz ~ - - - - - 145
Sullyos betegség - - - - - - 51
Szabó és Uracs - - - - . - - 64
Szajkó - - - - - -» 34
Szamár - - - - - - - - 134
Szamár fontos foglalatosságában - - - - 115
Szamár és K u t y a - - - - ' - • 142
Szarka és T y ú k - - - - - - 43
S z a r v a s é s Ö k ö r - - - - - - 1 4 3
S z e g é n y H á r s f a - - - * - - 1 0 7
S z e k é M Í t - - • . - * - 1 1 L

' S z e l i n d e k é s B o r ^ - l á b ú K o p ó 9 5
S z e m t e l e n V e r é b - - - - - 6 3
Szénégető gyerek, és Majoros fia - - 130
Szív es Nyelv - - - - - - 103
Szocratesz -. . - . - - - - 139
Szúnyog és Annyá - - - - - 24
Találós Mesém - 34
Tamerlán - -• - - * - - - 147
Tunacskozó Verebek - ' - * -' 150
Tehén és gazdája - - *- - . - 127
Tehén és Róka - - - - * ^ 22
Tele dézsa - - - - - 163
T e v e P ú p j a - - - - - - 1 7 3
T ö l g y f a & R ó z s a b o k o r - - - . - ' M

Digitized byGoogle



-v%>* 1 0 2 * ^ »
lap.

Tót' Fröstökje - - -• - - 70
T ó t h é s N y í r f a - - - - - - - 3 6
T ú z o k é s S ó l y o m - - - - - 3 5
Tyúkok és Hdzi-asszony - 8
"Vadász és ebe - - - - - 151
Vad és szelíd Récze - - - - - 117
Varjak - - - . - - - 35
V a r j ú é s C é r e s - - - - - - 7 1
Varjak és Szarka - - - - - 131
Város' Bírája és Udvarnokja - - -* 17
Vendég Gólya - - - *• . - - 123
Vén bútorok átka - - - - - 136
V é n f a k é r é s e - - - - - - 1 3 6
V e r b u n k o s - - - - - - •- 1 4 *
V e r é b é s Csíz - - - ' - . - - . 1 0 1
V é r c s e é s F ü l m i l e - - - - - 4 5
V e r e s h a j ú g y e r m e k - - - - - 109
V e r o n é s e P á l - - - - - - 4 9
V e s z t a t ü z e - - - - - - - 4 4
V i d r a - - - - - - - 4 g
Viza és Harcsa - - - - - - 124
Vizi és erdei Madarak - - - - 24
V i z s l a é s M a j o m - - - - - 5 4
V ő l e g é n y é s A t t y a - ' - - - - 1 5 1
V u l c á u é s a z I s t e n e k - - - 1 5 2
U g y e f Q g y q l t J u h - - - - - 6 i
U r a es I n a s s á - - - - - - 5 7
XJrfi e s V i z s M j a - - - - - - 9 5
U r és L o v á s z - • - - - - - 1 0 3
U r é s M a c s k a - - - - - - 7 9
U t a s G a v a l l é r - - - - - - 1 4 9
U t a s é s R a b l ó 8 0
U l a z ó k - - . . . . . - 2 3
Yórick 45
Zsálya és Napraforgó - - - - . - 192

, Zsámboki Nótárius - - - . - - 37

Digitized byGoogle



ELŐFIZETÉSEK.

Aradon:
Tek. Boros-Jenői Aczél Antal Űr, TáblaK

— _ _ Aczél János Úr, Táblab.
— Bánhfdy Antal Úr, Táblab. ,
— Bosznyák Károly Úr, Arad Vgyei Esküd*.
— Brünek Károly Úr, Ar. Vgy. ALAdószedő.
— Máosai Cswnovics Péter Úr.
— Szent Visxlói Desó Sigmond Úr, Fő Szolg.
— Dankó János Úr * Archivar.;

&. Gyovöki Edelspacher Imre Ur, Törv. Tanuló.
Tek. Faschó Jósef Úr , Arad Vgy. Ordv Fisc.

-r- Feh«r Sámuel Úr, Tern. Urad. Tiszttartó.
N. Mosóczi Institopis János Úr, Törv. Tanuló.
Tek. Rőtth Ipnácz Úr, M. B. Wenkheim Úr Secret.
— Váradi Török Gábor Úr, Arad Vgy. Al-Jegyzó\
— Vásárhelyi János Úr, Táblab.

B a j á n :
Tek. Militicsi Czintnla János Úr, Bác« Ygyei Esküdt.
— Knezy Mátyás Úr, B« V. Leveltárnok <ís Táblab.
— Köröskényi Károly Úr, Táblab*
— Borsodi Latinovics Benjámin Ur, B. V. Fó*-Jegyző.
— — Latinovics Károly Úr, B. V. Al-Jegyzo\
— Ramocsai Markos Pál Úr, Táblab.
— Pacséri Odry Jósef Úr, B. V. Tisati F6 Ügyész.
— Póka Mihály Úr, hites Ügyr.
— Radisics Pál Úr, Szólgab.
—' Scaltety János Úr, Bajai Urad. Űgyv.

N. Tóth György Úr, Bajai Urad. Kasznár.
— Felső Lukaveczi Volarícs János Úr, Bács V« Esk.

D ebr ec zenben:
N. Özvegy Csáthy Györgyné Ag«ony, 11 Ex.
— Csáthy Károly Úr, Tanuló.
—< Csáthy László Úr,'Juráim.
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Mcos Cserey Sámuel Úr, Tasnádon.
K. Ötvös Sámuel Úr, Débr. Káhtof.
— Szűcs Károly Úr, Esküdt Deák.
Tek. Szathmáry Dániel Úr, a* Jlarm. Revisor.
Tiszt. Várady Sándor Úr.
N. Zentha Sigmond Úr, Esk. Deák.

D é v á n :
Mélt. Borbátvi>A Bája István Úr, Cs. K» Kapítán}\

— — ftája Mária Asszony, M.:,ÍJ. B. Bánfly György
Cs. K. Ezredes és Kamarás Hitvese.

— __ Bája Sófia Asszony , M. Barcsai Barcsay László
Úrnak Kamarás és Hunyad Várni. Fó Bírá-
jánák Özvegye. .

Tek. Fejérvízi Bálint Ábrahám Úr, Táblab.
— Búzás LóYincz Ur, Peski Urad. Tisztt.
_ i^ési Hosszú Gábor Úr, -Qi Bánfly György Ki»c. Urad.

Admiuistr. "
Mélt. Branicskai B. Jósika Miklóf t r , Cs. K. Kapit. és

K a m a r . t •• f • . ;

Tek. Karánsebesi IvUly Máté Úr, Hányad V. Vlapánya.
Mgos Kozollai Kozollyay Lajos Úr, R* Perceptor.
Tek. Karánsebesi Lugpsy János Úr, Ügyv.

•Í- Megyesy János Úr, Peski Urád~Udrarbiró..
— • Poklisai More Antal Úr ̂  TáWab. és Plájaaok Köpi*,
— Móré János.Úr, Arcbrv. és Táblab.
-7- Roskosnyi János Úr, Zalasdi,Urad. Udvarba
—- Lippaí Szentpétery Dániel Ur, Táblab.

•— Keméndi Veres ^án6s Úr,. Ügyr. . .
Fbg a rá ilft.n i'

Tek. Ágyo^ Sámuel Úr % F. Fejér Y,. Öcométr.
— Benedek István Úr , N. Vofeátas Vár. S/.olgab.
— fiidófalvy Ferenez Úr; A. SzombatfaUi Pi-aefect. 4 Ex;
-i Hamar lstrán Úr, Fégaras Vid. Fó Notár.
— Kiss J<ísef Úr, F. N. Jurium Insp.
-T* Könczey Lajos Úr, F. Fejér Vgyei Kir. Perccpton
— Szabó Mihály Úr» Fogar. Vid. Assessor.
— Vájna János Úr, N. Fogar. Vid. Physicufl*,
— Vitályos Samuét Úr, N. Fog. Vid. Esküdt.
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Tek. SzubayJó*ef,!iitc» Ügyvéd Úr eszközlésébe! 20 Elófiz.
Károlyféjcttáit:

Tek. Gödé Ignácz Úr.
-*' Lázár György Úr.
— Szabó loser Úr, Do6oka Vérm. Kir. Percept.
— Sánta Demeter Úr. . •" • . • -'

Mgos G. Széki Telefcy Pál Úr; : :
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Tek. Sick Pál Urad. Számvevő Űr eszközléséből. 18 Elof.

K o l o t v á r o t t .
N. Ajtay Károly Úr, Mag. Pract,
— Balogh Móses Úr, Juratus.
— Forrai Ferencz Ur, Poéták Tan.

. — Gódinger Antal Úr, Dipl. Patik.
Tek. Gyerjgyay Ferencz Úr;rFó Notar.

— Hartmann János Űr.
Tiszt. Herepey Károly Úr, Kolosv. Ref. Pred#
Tek. Jónás Ferencz Úr,/Szolgai).
N. Kolosváry Perencz Űr, Deák.
— Kovásznay Jósef Úr, Juratus.
— Emődi Kis Dániel Úr, Kef. Kector.
Tiszt. Krizbai Deső Elek Úr, Kol. Ref. Pred. i% Tr«ct

Ord. Notar.
N. Nagy Péter Úr.
— Nagy Lázár Űr.
— Soós Károly Úr.
— Szabó Títu«, Patik. tSegéd.
-r- Szakács János Úr, Zilahi Ref. Rector.
— Szoboazlay latrán Űr,Philos.
.Tek. Vészprémy László Űr, Szólgab.

Lossonczon éiNógrádon.
Tek. Fáy Jósef éa Fatovich István Urak esEkö'zlesebol

12 Elóf.
M i n k ó l c z o n :

Tek, Pajogh Ábrahám Úr eszközléséből 15 Elóíiz.
Maros V átárhelyt*

N. Antal László Úr, öibliotb.
— Antal János Ú , Phil. Prof.
— Albert István Úr. ,
Tek. Barc«ay JánQs Ur t Táblab.
N. Baranyai Gergely Úr, Fisc. Dir. Cancell.
— Bógya Jósef Ur, F. Dir. Canc.
Tek. Vargyasi Dániel UUV Úr, Kir. Tábl. Táblabíró.
N. Jakab Lajos Úr, Kir Tábl. CancelL
Tek. lncze István Úr, Procur.

•*• Ldrinczy Jósef Úr, Procur.
N. Karanka Lánzló Űr, Kir. Tábl. Canc.
Tiszt- Kibédi Peterfy Jó^^f Úr, M, Vás. Ref. Pred.
Tek. fiárpataky György Úr, Kir. Tábl. rendes Táblab.
— Sófalvy Jósef Úr, Ma rosszé ki FóldméJŐ.

N. Simonfy Sámuel Úr.
Mgos Székely Mihály Úr, Udv. Tan. és az Erd.Kir. Táhja

Elölülője. -,
N. SÍSOCI Sándor Úr, Theoj. fajuló. :
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íék. Akosfalvi Szilágyi Károly Ur, Archivar.
N. Téglási Károly Ur, Theol. Tanuló.
Tek. Ugrán István Úr. táblab.
N. Végh Mihály tfr, Kir. Tábh Canc.
— Vinkler Ferencé Úr, F, Dir. Canc.

P á p á n :
Tek. Sebestyén Gábor Úr, T. Veszprém Várm. Tiszti

Ügyésze eszközléséből 11 Elóf.
Pa nnonhaltnún:

Tiszt. Bielek Coelesztin Úr, Bén. Aid.
— Guzmicfr Izidor ur, Bened. Áld. és Prof.
— Hajnal Orbán Úr, Ben. Aid.
— Spilák Regináid,'Ben. Aid.
— Stajkó Ignácz, Bened. Áld.
— Schmidt Szeverin, Ben. Nevend.

Pannonhalmi Fó Apáti Könyvtár.

P e $ t e n :
N. Abrahamóvics Pál Úr, Laczházi Keresk.
Tek. Bajkay András Ur, hites Ügyv.
Tiszt. Báthory István Úr, Dömsödi Pred.
Tek. Bényei László Úr, hites 'Ügyv.
N. Bóne László Úr', Kit. Tábl. Jegyz.
Tek. Besnyei Sigmond/ Ur
— Dőmény Sándor Úr, h. Űg3'.v
— Réső Ensel Sándor Úr, h. Ügyv. .
— Erős Jósef Úr, h. tgyv %
— Farkat Ferencz Úr, h. Lf̂ yv.
— Folkusházy Pál Úr, ,M. G. Károlyi Fam. Fóldm.
*̂-̂  Gosztonyi Miklós Úr, Kir. Fisc.
— Hidegfc Ábrahám Úr , h. Ügyv.
— Hubay Jóanef Úr, h. Ügyv.

í iszt. Kiss Ádám Úr, Dadi Pred.
— Kiss László Ur, T. Pest Vgj'e ¥6 Szolgab.

Tiszt. Miskolczy István *Úr,
Tek. Nagy István Úr, V. Notar.
N. Nagy Ferencz Úr, Laczházi Notar.
Tek. Önodi Jonáthán Úr, h. Üi^yv.
N. Soros Ivtván Ur, Pápai Theol. Deák.
Tek. Stettner György Úr , h, Ügyv.

— Szalay Pál Úr, Pest X gyei Szolgab.
— Szathmáry Jósef Úr, Ágens.
— Szathmáry Dániel Úr, T. Kotnár. V. Fhcálissa.

N. Szarka Dániel Úr, Kir. TábU Jegyz.
Tek. Szögyényi László Úr, Pest Vgyei V. Notar.

— Taly Lajos Úr, ,Komar. Várm. F5 Biztos.
— Ternyei István Ur , h. Ügyv.
— Torma Imre Úr , Halason.
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Tek. Zlinszky János Úr, Pe«t Vgyei V. Notar.
' Tiszt. Vitéz Jósef Úr, Dömsödi Ref. Káplán.

Posonyban:
% Tek. Pusztay Sándor Úr, h. frgyv.

— Kis Jókai Takács Gáspár Úr, T. Posony V. V.lspáoya.
— Topolcsáni Topolcsányi Sigmond Úr, Táblab*

Selmeczeni
Tek. Sípos Péter Úr eszközléséből 26 Előfiz,

Ungvárban:
Tek. Kejide Láazló, Ungi Tó Sx. Bíró.

— Szemerei Szemere György Úr, Ungi Fő &. B/ró.
— — Szemére Miklós Ur,
— — Szemére János Úr.
~ Thuránazky István Úr, Ungi Al-Jegyzó.
— Tomcsáuyi István Úr, Ungi Esküdt.

Váradon:
Tek. Csengery Antal Úr, h. Ügyv.
Mélt. B. Oöry Jósef né, szül. Domokos Juliánná Assz.

— Gr. Haller Lászlóné, szül. B. Szentkereszti Mária Assz.
Tek. Jánosy Gábor Ur.
-• Jancsq Veronika Assz. T. Szász Jósef Úr, T. Bihar\

V. Földm. Hitvese.
— Lenovics Imre Úr» T. Bihar V. Fő Orros.
— Miskólczy Gábor Úr.
— Miskólczy Lajos Úr, Tábí.

l í Morvay Jósef Úr, Váradi Ref. Osk. Tan.
Tek. Porubszky István Úr, Bihar V. Tiszti Ügyész.
N. Somogyi Dániel Úr, Főldm. Pract.
Tiszt- Szabó György Úr, Vár. Ref. Prof.

Va* Vár megy ében Szombathelyen:
Tiizt. Bitnicz Lajos Prof. Úr eszközléséből 14 Előfiz.

v Z e m p ( é n y b e n :
Tek. Farkasfalvi Mauks Mihály Úr, Táblab.

— Szirmay Antal i5r, Táblab.
Fő Tiszt. Izbngyai Viczmándy Lajos Úr, Prépost és Új-

helyi Pléb,
Tek. Gércsy István Úr, a' Mí#Bánffy Fam. Praefect.

— Inczédy István Úr, h. Űgyv.
— Inczédy Jósef Úr, Táblab.

S ő é i Ferencz Úr, T. Zempl, V. VJspánya.
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