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Az Asszonynak dítsérete. 

 

Nintsen szebb a’ szép Asszonynál 
E’ széles nagy világon, 

‘S az erköltsösnél, gazdagnál, 
De nem száll minden ágont 

Illyen szép  és ritka madár, 
Millyent a’ Férjfi kíván, 

Keresse  ezerek közit bár, 
A’ Világot, átjárván. 

A’ testének tsínossága 
Indít nagy appetitust 

És nem  tsekély gazdagsága, 
A’ Férjfiban nem kis gustust, 

Jó erköltse mentté teszi, 
Mint mondják , a’ szarvaktól. 

Mellyeket nagy könnyen veszi 
A’ Férj a’ rossz  Asszonytól. 

 
 

’S ha az Asszony jó érzésű 
‘S  mint Angolna ollyan  friss, 

         Forgatható , mint a’ seprű , 
         És a’  mellett szeled is, 

Ollyan 
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Ollyan   formán a’ szerelem 
Annál   erősbb a’ férjfiban ; 

Mert  a’ férjfi fejedelem 
Legyen , illik, a’ Házban· 

 

Azért ti kedves leánykák, 
Ti jól igyekezzetek , 

Hogy legyetek Gazdaszszonykák , 
Jók ,   ‘s betsűljön Férjetek, 

Mert  sokak bár a’  férjfiak, 
De hogy ha ti hibáztok, 

Akkor ők is olly hamissak, 
        Hogy kiadnak rajtatok. 

 

Leányok Prognosticonja 

Januárius. 

E’ hónapban melly leányka született,. 
Nem űz rosz tselekedetet ; 
Friss ugyan és szorgalmatos , 
De kár hogy igen rátartós, 
És mindent nyakasággal kénszerít, 
Mert neki kevés rózsa virít. 
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Februárius’ 
MelIy lyánka ebben jött a’ világra. 
Száll mint a’ madár ágról ágra , 
A’ világot könnyen éli, 
A’  dolgot   nagyon  kerüli ; 
És nem szeret magánosan hálni, 
Fog Urának gondot okozni. 

Martzius. 
Egy lyánka, melly született ez Időben, 
Előkelő a    jó erköltsben, 
Még   is talán áztat lesi, 
Ha  férfi szeme keresi. 
Mint Aszszony egy férjhez tartja magát, 
Megtölti gyermekekkel ágyát. 

Április. 
A‘ melly lyány született Aprilisben, 
Változó mint ez kedveiben 
Majd  bút mutat, majd örömet; 
Majd ennek majd annak szerelmet, 
Férfiak után  addig  kapkodik , 
Míg majd mindnyájokból kikopik. 

Május. 
Melly lyánka világra Májusban lett, 
Éltében igen szabad ‘s feslett, 
Nem hagyja magát igazgatni, 
Szeret mindenképpen vétkezni , 
A’ virágot a gyümöltsnek  nézi , 
Azért éltét mint Szűz úgy végzi. 
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Június. 
Az melly lyán  született Júniusban , 
Igen jártas lessz hamisságban, 
Szép ábrázatot fog mutatni , 
De nem fog férfiaknak hinni, 
Még utoljára még is megejti , 
Olly férfi, melly könnyen  hitét felejti. 

Július. 
Melly lyánkát Július hozott világra, 
Sokat tart a’  víg éjtszakára, 
Eleven szíve ‘s meleg vére, 
Vezeti őtet kedvére , 
Addig szaggatja az élet virágit, 
Míg csak maga is el nern virét. 

Augustus. 
A’ melly lyánka Augustusban termetet 
Azt a   természet  erőssé  tett, 
Nem  ért  a’  csapodárkodáshoz. 
És több  ehez hasonló máshoz, 
Férjét ‘s gyermekit híven szereti, 
‘S boldogokká őket teheti. 

September. 
September lyányi  nehezen teremnek,. 
De az’tán annál többet érnek, 
Tizenhatodik  esztendőkig 
Igen  nagy vigyázás kell nékik ; 
Külömben azt könnyen végezik, 
Hogy őket Annyának nevezik. 
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Octóber. 
A’ raelîy lyánka Octoberben szület, 
Goromba ‘s még gorombábbat szeret; 
Haragos, majd szüntelen morog 
Nagy szája mint trombita harsog 
A’ pör patvart szörnyen szereti , 
Három  Urát majd eltemeti. 

November. 
November lyánya finom, férfi leső, 
Fesletten élő önn haszon kereső, 
Igen  sokar tart a‘ jó életre 
Hajlandó pajkos tselekedetre. 
nyelvével sokak’ szívét vérzi, 
Éltét mint Kávézsák végzi. 

December. 
A’ melly lyány született Decemberben, 
Nagy kedvet talál az a’ pörben, 
Szegény Urára majd nyerget tesz, 
Neki kegyetlen ostora lesz. 
Szakáll nő majd neki az alán, 
Örvendeni fognak halálán. 
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Asszonyi nevek 

Hogy az Asszonyi ábrázatok hasadnak v 

Azt  a’ panaszt régen hallottam én mát; 
De hogy ábrázatot is hamisat mondnak 
Ne  tapasztaltam vólna áztat is bár! 

Első szerelmemnek neve  Sófia  vólt, 
De tsak az ő neve volt egyedül bölts. 
Nem igen okos volt, mind az a   mit ő szóllt, 
Az okosság benne nem volt első erkölts. 

Egy  egész ördög volt a’ Coelestina, 
Viktóriának pedig félénk szíve, 
Egy tseppet sem volt jó a’ szép Klementina 
Tréfált tsak velem, mikor  voltam híve. 

Rózsikáiak virági már elhullottak; 
Krisztina engem’ pogányúl kinevetett, 
Constántiánál sokan meg nem állhattak: 
Felicitas  engem szerentsétlenné tett. 

Angyaloktól igen távol vólt Angela; 
Hajnala tsak  hamar eltűnt   Aurórának, 
Skolastika már régen kitanúla, 
Cecilia mindent lát;   Klára pedig vak. 

Nem   követi példáját szentjének Anna, 
Justina tele mindég tsalárdsággal, 
Nem barbarus  eléggé  a’ szép  Barbara: 
Sőt igen is lágyan bán az ifjúsággal. 



8 
 

De utoljára feltaláltam Reginát, 
Királynéját az okosoknak  ‘s szépeknek, 
Megkértem én ugyan azért e’ leánykát, 
S mint férj adám magam’ által én ennek. 

Ez a’ maga nevét méltán viseli, 
Érzem is uraságát, és jármamat 
Mert mind Királynéval a’ ház vele teli 
‘S Királlyá koronázott önn magamat. 

 


