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MAGYAR MUSA, 
Költ Bétsbea 28. Márt, 1787.' 

Mefe. T. T. 2* $* 
!C*gy Jobbágy, ki hetven efztendöt meghalattf 

SLd 'S bajos vénfégének nyögött fulya alatt, 
Sárga mint a* halál, fomiyatt,. fzáraz, görbe> 

9S kinek.tsipás fzerne eíett mély gödörbe: 
E' vén jobbágy, mondom 5 egykor a' hátára 

Egy tsomá fát kötött\ h vitt volt fzálláfár* 
. De a' vénfég miatt nehezen emelt, 

Tsak lafsau ballaga roskadt házaíelé 
Végre el tikkadván 5 le veté válláról 

^ JS^^ndoJ^alj^i, ke^de fepmoni forfáról 
fiőldog Égek ! úgymond* mely nyomorúk vagyok* 

jó Iften! kinaim mely fokak, 's mely nagyok. 
Talán egy ember fints a* föld' kerekfégén ' 

A* ki annyit firjon, mint én , fzegéuységéa 
Bizony a fényes nap egéfz fmáfában 

Illy boldogtalanra nem a£ad üttyában. 
Egyéb ö'rökfégem nem maradt,Apámból, 

Hanem 9 hogy vér tseppek tsorognak ortzámról / 
A' földet trágyázom forrd könyveimmel 

Szint annyit,,mint. véres verejtékeimmel. 
De ezzel élelmem, iokfzor. meg nem nyerem , 

Gyakran nints házamban egy falat; kenyerem» 
Egy héten négy papot adok az Uramnak, 

Edgyetaz Ifteimek ~r mi marad magamnak? *~* 
; V . AzGH* 
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Azonban ok nékül fokfzor lefogatnak, 
Meg fem mondják miért ? 's hatvant ráiii vágatnak^ 

Már a' kínzás miatt egéfz tettem tarka 
Kérgefek iikim mint -a' Lábom-íarká. 

Bár bé fogná fzemem az Örökös álom. 
Oh jöjj el már végre régen várt halálom! 

Á* halál, a' ki liéíz mindég a* prédára 
Örömmel elő áll a* jobbágy' fzavára 

Hívtál 5 ugye pajtás P úgy van ? felel a? vén » 
A! rettegés miatt alig lévén efzém 

Nem bktam felvenni e' fát a' vállamra, 
'S azért kiáltalak ? hogy add-fel hátamra* 

Tálam még moftis fut 9 oly gyors lett á' lába 
Vélvén-, hogy a'halál hág minden nyomába* 

Mit kell az emberről e'példán ítélni? 
Ezt : Nínts oly nyomorult^ ki nem fzeret élnie 

Más Mtfe. T. T. P* J* -
Meglehet efmérni kit kit munkájáról , 

Mint a'fair körméről, *s a* tehényt vajáról. 
A'munkás méhetskék egykor mezt tsináítak^ 

Melyen a3 reír herék íbká diíputáltak* 
Nem tudván magok közt lépni egyefségre v 

• A' daráft biróűl válafztották végre. 
Ki jó pénzért elö alván hiváibkra, 

Fúggefzté füleit a' bizonyíágokra. 
Barnák, s túrtak azok;, a' tanúk igy fzöítak p 

Kik ott .táboronként repdeftek; 's danoltafa 
A'méhek rettegtek 5 látván., hogy ö vélek % 

'S a herékkel kpzök a' nevezett jelek; 
Sok egyéb tanukat a' darás esketett, 

Semmi bizonyosra de még fem mehetett ̂  
Elö hivattatta a dolgos hangyákat: 

De ezek fem tudtak adni több próbákat*. 
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Két hónapja'immár, mond egy, hogy foly perijük. 
?' Munkaideje van«> 's minnyájan heverünk* 

•Azonban költféggel tartyiikis a* Bircft, 
Ö efzi a vajat, mi ifzfzuk az ivót 

Miért húzza vonnya perünk' ily fokira í 
Lépjen a9 dolognak az igaz okára. 

Tfináljunk mind ketten ma mézet előtte, 
így meg fog tettzeni; a* lépet ki fzott<%, 

Ntm jó lefzfz l a herék rdrúl kiabáltak , 
De minthogy a' méhek Öröméi* ti áltak; 

Az értelmes Biró kózöttök fzéiyel néz* 
Tudonr-iriár én,ágy mond", kiké légyen a*méz* 

'S azt nagy ditférettel adta a* tnéheknek, ' 
'S éhes fzemek koppanta* Fé'l-pereíeknek* 

így kéne ítélni; Gyakran a'törvények 
Az ártatlan pereit bé fzivő örvények, 

így ProceJJus gyanánt aa bölts Biró lenne * 
"S Tiz húfz efztendöre egy kis ügy nem menne ^ 

De acitfig pereítttnk fokfzör írií egy tsigán ; 
Hogy mikor megnyertük .> ofztofztunjí a' haján. 

Azt a' mi benne volt, a' Bíró ki fzopta , 
'S a* liofzfzas proceffus időnket el lopta* 

A* Törvény könyv oly vejit, imnt egy fura tsere; 
Hol meg búrt, a kinek hamis volt á* pere ; 

A* rejtek helyt néki pénzért meg mutatta, f 
Ki lelke* kárául rofz ügyét folytatta* 

De már bölts ^ofefünk ittis fáklyát gyújtott$ 
Hogy e- fzovevényben járjunk y fonák nyújtod 

Más mefy. T- T. P * I * ' 
A* fas rakta féfzkét egy fa tetejére; 

Melynek egy vad kotza fiadzott tövére* 
A* matska egy odút a törlőkén talált s 

9S hafas lévén ? abba fzapovodni bé fzáít* 
-J* 
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Jó darab ideig lakának bekével, 

Vigan éle kiki gyenge ház -^népéveL 
A* kis vad Tertéfek kedvekre ugráltak 5 

A* zöldellő fííben órokkal turkáltak* 
A* fafis fiait a' napnak forgatá 

Annak nézéfére fzemeket fzoktatá* 
De e* fzép békeffég fokáig nem tárta 

A* k&fzinü nntska mert azt meg zavarta. 
Elöfzfzor a' fásba Önt fzornyu félelmet/ 

Nem latodé, űgy mond, a'nagy vefzedelmet* 
Melyet a* vad-diíznó kéfzitget fzámunkra. 

Ásván' a fát, hogy az* düthefíe nyakunkra 
,'S Fel falván edgyenként minden magzatunkat. 

Gyáfzos firalomra juttaflbn magunkat, 
A ' Sas megrémülvén, ül a fa-ágára? 

Hogy jobban vigyázzon a' kotza' tzéjjára* 
így be töltvén ennek ízi vét félénkféggel, 

A' difznót tfaíyameg már kétfzinüféggel. 
Le megy hozzá 's mongya ; E' fas ízem e* héj jác 

Soha fe hunya bé; tudódé a' tzejját? 
Hogy te * 's én odúnkból kimennyünk , aet lesi* 

Gyenge fiainkat azonnal meg esi. 
Azért ült a5 fának legvégső ágára, 

Hogy^kéfzsn leheflen kedvefink* kárára. 
A' difznó ezt halván 5 nem tnere ki menni. 

Ámbár kit&myinek;aem vala mit enni. , 
Azonban % matska éjjel* láb-üjj hegyen 

Élelmet kerefvén fel *s alá jö \ megyén* 
A' fásnak, *.sdifznónak, kik kinn ftrásálánafc$ -

Tíak hamar fiaik éhei még r halának, 
így kapottá* matska egy gazdag prédára, 

Melyet tsálárd fzive mint bizonyoft vára. 
Nintfen az ég alatt oly mérges s gyilkos iv% 

Mint a kettős ajak* és az áruló, fziv* . . 
Mie 
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Mit tiem fzo a* hazug és hízelkedő fzaj ? 
Ez az ártatlan vért titkon fzivó nadály > 

Ennél nagyobb gonofz nyavalyák* házából 
Nem jött -ki Pándora* iskatulyájából. 

Ma ez otfmány vétek oly hetsefle leve« 
Hogy foknak tfak ezért Politikus neve 

7S Avvé\ ki e'bűntől tud még kitsit félni 5 

Azt mondgyák, Aogy nem turf a világgal élni. 
De ha két élú kard az ilyennek fzája, 

Leg méltóbb juflal azt a' jó fziv utálya. 
Ay Nagy Fridrik Prujjíai Király halálára 1787-flSfc: 

baii irt Ferfek, 
Meg hólt a9.nagy Fridrik l fok Király5 példája, 

Lett az irgalmatlan halainak prédája. 
Kinek nem árthattak ágyuk' villámai, 

Által döfték fzivét > halálnak nyilai. 
| Kit hadi Trombiták' éles haribgáfa 

Meg nem tántorított 5 *s kardok9 tsattogása^ 
Kit a^Saíétrommiftfzöitfytfr tn'eliydöfgése 

Meg nem rémíthetett, 's bombák* fúvöltéfe* i 
Ditsö tronufsából már fetét lirba fzált, 

Ily Hérófi a halál' kafzája Ie-kafzált.° 
Sírjatok oh egek! a-földis rendüljen 

. Midőn a' nagy 'Fridrik ? Styx partyára mégyen* 
Sok efztendOj-fzázad múl, mig a* terméfzet 

Ily nagy° remek munkát tapfol.va tenyéfeteté 
Sirasd KirklyoizuPrufzfziának földgye 

: Gyáfzold Európának -minden hegye ? *s völgye 
E* Század Fridriknek nagy nevét vifelje, 

[ Fényes ditsö'fségét ezzelis nevelje., 
Könyvezzetek böltsek! Apolló'magzattya 
' Meg hólt kilentz Májak' 5 és Sofia Attya. 
Kinek 6 .nagy efze az egeket érte 

Józan orfzágiásuak határit ki-mérte* 
t Me : 
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Merő ditsöfség volt Fndrihnek az élte 
Kit fzeretett minden jobbágy , nemtsak félte. 

Oktatta Európát fok bölts jráfávaí ? 
De még -hathatóbban eleven példával 

Vittembtrg) Geneva, *s Rimának papjai 
Pápa, £at/*er, Kálvin, 9s Ábrahám fiai 

Egyformán érfcették Királyi kegyelmét 5 

, Me,rt,(u#y mond) tsak Iften birálya az elmér 
Thémis törvény fzéknek, minden ditsofíegét 

.Megadta, Ckicánnak tiltván dölfosségée." 
Salamon bults Király , Fridrik9 orfzáglásá t 

Hogy ha érte volna, tapafztalná maisát 
Éfzinek, 's rendinek,-'s aze'rtis hivságnak : 

Nem nevezné fénnyit-a Prufzfms Qrfzágnak 
Hadi nagy yirtufit elé neis hozzuk 

Odra*, jílbis') Moldva* partyán azt nyomózzuk* 
Nagy Sándort \ Jaliuft itt találni lehet 

Kiknek ditsoftégek felyebb nemis mehet. 
Meg-máfolharatían farumok' törvénnyé 

Ki mérhetetlen vagy, mint tengei' örvénnyé 
Ha ily ditsö Királyt nem tudott kémélni; 

Halál' Ifafzájátol kinek nem kell félni? 
De mi haf2tia többé Ötét hogy firattyuk*, 

Ember volt% hát meg hólt, rollais mondhattyuk^ 
A Szerző mm tudatig 

A <z%>dik Mufaban irt vtrftfotek meg tzáfoláJaf 
a melyeket irt a Fordító a Mapes mentségére* 

Jó Mápes, $ gyönyörű Daliban mért hazudtál ? 
Hogy Csép Verset irni tfok refzeg fővel tudtál* 
Bizony akkor, valamelly Papra haragudtál, 
A3 ki jól élt,, mikor te éh 's fzomjan aludtai; 

JEn Agy vélném, hogy foba józanabb feni voltál, 
Mint mikor a' Kottfomán tréfából meg hóltáL . 
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De meféd'fzép tzéljaidt nem érr&knék fzólt&j ^ 
*S nállok torkot gyulafztál inkább mint fem óltál. 

A* józanfág egyedül Vers-fzerzoV vezére, 
Melly a'J földről fel-emel egek' mellyékére ? 

Kevés bort tölt a' jázan fokkal tő'bb vizére^ 
A' mikor más Tokait futtat gégéjére* 

Tehettfégéröl fzokás kit kit megditsirni*. 
Kukkot fem tud a' budgyantjnera hogy verfetirni, 
5S mitis lehet olly botlós lábáról ígérni^ 
Kit ha réfzeg , gyermekis meg tud könnyen birnL 

A Józan a réfzegeít mindenben előzi, •' . 
Mert fejében nem kereng a' benyelt bor' gözi$ 
Elméjében verseit eddig 's addig fözi * ^1 
Mig Maróhoz közelit* s Náfót néha.gy'őzL ; 

Olly kor a' józannál {ints a' yers mindég- kéfzen* ; ; 

De ehnéje tfak hamar kiderül egéf^en^ 
Melly ha el-ragadtatik, 's józan réfzeg léfzen j ' 
Phcebus bélé be rohan^ és tsudákat téfzen* 

Én, Mápes, e Köítsinaí - DaMnriTlyeh keppetf értéin^ «T 

Mellynék kön nyüTűlly áfát nem tfak meg-ditsértem* 
Hanem Deák lábait Magyar fülhöz mértem 5 

Nyertes I ha tfak árnyék-ként fzépfégét el-ért£ni« 
N. Y> • 

Mefe. T. 21 P* J* 
Egy Juháfz egy Szamait váfárra, hogy hajtű 

Mint vigye, fokáig tanátskozott rajta. 
Végre ezt találta leg, fzebb Js jobb módjának, 

Hogy négy lábát Öfzve kófse fzara-arának 
'S Fiaitól egy radon vetek a' vallókra ; 

így menvén, akadtak nénrelly útafokra* 
Kik mondják : Jiílráízok tán elment efzetek9 '. 

Hogy e? fzép báránykát meghatón vifziték* 4 

jobb volna ? ha fórra ülnénk a hátára 
Ugy már el érhetnénk jobbkor a' váfárra*-

Ák -
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Akkor el fzégyenlvén mind ketten magokat* 
. El óldák bé-pólált ékes fzamarokat, 
Vén farát a' Jubáfz a hátára tette, 

A7 fia febefsen gyalogolt mellette. 
Ismét utafokra tsak hamar találnak, 

Kik rajtok bámulván, úttyokban meg álnak, 
Kezd a* fzép paripán magát mint meréfzti 

A* vén Jnháfz, 's gyalog gyermekét erefzti 
Ha jó Apa volna, maga le fzálhatna 

'S izzadó fijának^pihenéft adhatna* 
Ezt. halván a' Juhász, magát földre veti 

Gyalog megy 's hellyébe fiját fel ülteti* 
Tsak hamar akadnak más utas t^atára 

Kik vétek fzemeketa'Juháíz fijára' 
'S Mondák, ízép gyermekvagy, tádbadd ott a'fzádat 

Ki gyalog erefzted meg Öfzült Apádat, 
Jobb volna mint kettetí ha iá. fel-ülnétek $ 

így o nem izzadna ^ 's edgyűtt mehetnétek 
A z el-lanftadt Juháfz e' fzőt megfogadja, i 

Hátúi ül 's a' kantárt a' fijának adja* 
Hirtelen találnak meg más u'tafokat, 

Kik fzánván álattok nyögő fzamarokat, 
Kezdek a'két Juháfzt fokképpen nevetni^ 

Hogy tám a'hollóknak akarják aT.t vetni. 
Akkor a' fzamárról mindketten lefzálnak 

Gyalog mennek j> 9s megint máfokra találnak 
Mdnd az edgyikjpajtáí^láttad máfiat ennek? 

Nézd paripájok-van, mégis gyalog mennek 
De kutya egyeme.g5 én ugy nem uralnám, . , 

Hanem felülnék rá 's napefívig nyargalnám^ 
Akkor a* Vén Júháfz tekintvén fiára > 

írd-fel'ezt, niond néki. fzived táblájára: 
Hogy könnyebb' a* Dunát félmarkodba venni :. 

Mint mindénnek kedvét dolgaidban tenni* .. -
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