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MAGYAR MUSA. 
Költ Bétsbea 4. April, 1787* 

^fe Afzfzonyob' ditséretér'ől egy Urfihoz biztató: 
• Levél* • 

*<£* hát T e tfak nem akarfz Afzfzonyért fáradni? 
* 3 Pedig tfak igaznak kell annak maradni; 

Hogy fáradfág nélkül nem lehet haladni: 
Mint éjtfzaká nélkül napfényre yiradni. • 

Privilégiomnak tartódé hát lenni ? : 

Vagy tfak mint hiintetéfi ugy lehet fzenvedni? 
Hogy a' Legénynek keli Efeányi kérni mennie 
Ha akar magának Feleféget venni. 

Ha Privilegiom > élj hát törvényeddel: 
/ Ha^is&tMÁ-z^mt más? Teistfak fzen veddel;' - r 

Mert ez hogy élöízfzó'r meg-kérd* ésúgy vecídeí* 
Mindenkép* vele jár JFérjfi fzeméilyeddeh 

Ugy de — fzégyen ugye fáradva keresni? 
jobb volna vadáfzként guggon ülve lesni; 
Jol van? de fok berket keliám addig nyesni. 
Míg az az egy Dám-vad tőrödbe fog esni, 

Kik a' jót fáradva kereTik 's el érik» 
Annak édeílégét a1 véginn ditse'rik: ' '' 
Azok még az édeft 's a ' j á t nem esmérik 
Kik mébtol a' mézit fulánk nélkül kérik. 

Fáradfágon vefzik a'pénzt 5s a" jófzágot, 
Teft 7s elme töréflel' kapunk urafágöt 9 
Szenvedünk fok ezer nyughatatlanfágot 9 
Míg nyerünk tfak egy kis íziaes bóldögfágot* "• 
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Ha hát a' femmiert annyit törekedünk; 
Ha egy darab értzért oly fokát fzenvedünk; 
Edgy lelkes állatérc mit nem tfélekedunk ; 
Melly nélkül, úgy ftolván , fél íht életünk. 

Fél, sütigazfágúi azt merem fel-tenni; 
Nem lehet Férjfinak Afzfzony néiküi lenni, 
'S bár mindent egyebet meg 1 eh ellen tenni; 
Ezt a' belső" tüzet nehéz el -fzenvenni. 

Melly már Gyermtk 's alig fel- ferdült korodban, 
Afzfzony bűzt, lyány - fzagot kever az órodban, 
Ugy hogy bár Széneka lakjon homlokodban, 
Hibázik agyvelöd ebbéli dólgodbanv 

Hát mit hiynak donum Continenti&ii'ak? 

A* mi nélkül tehát én el-nem lehetek; 
ügyé? az ollyanért méltán fzenvedhetek., 
Leg-alább tfak addig , míg arra mehetek, 
Hogy a' magamévá egy ollyant tehetek* 

De-falam könnyenis lehet azt találni.* 
Mert lehet máséval Js idegennel hálni, 
Jól van— ha nem tudtad,tellek megpróbálni; 
Tudfzé igy tüzedben enyhiüéít tsinálni. 

Azt nem ajándéknak tartsd, hanem prédának , 
Mellybol mennél többet lop kiki magának; 
Annál tágabban áll lántza zablájánák , 
Melyt vetni kellene vad indulattyának. 

Azt pedig tsak el-hídd : hogy ha egy nem léfzen, 
A* kihez kösd magad' 's fzivedet egéfzfzen; 
Többéi kinál Vénus, rajtad erőt véfzen, 
?S bűnre vetemedel, noha nem méréfzen. 

Fáradni Roll pedig az idegené.tis, 
Utánna járáílal fzopíz idegen vértis, 
Sokat kell fzenvedni ezéxt a' bünénis, 
'S mérget nyelni ezen fzines édeíérris. 

• 8i-
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Bizony jobb hit egy ját magadévá tenni, 

Jobb jóért'égy kitűnt fáradva fzeiivenni,' 
Mint .tiizedben égve afzfzonytalan lenni, 
'$ bálái - hozó mérget botról fzopva enni. 

Bizony jó afzfzonyért Gavallér légy bár-is, 
Ueftellni, fáradni vétekis és kár-is ; 

.- Es akárki mondja, ne hidd; mert fut *s jár-is,. 
Bár a' ki után jár Sdrpke vagy fár-is. 

Lám Hippomenes-is elóTzfzu'r nevette , 
Egyfzépa'fok épet vakká miként tette,(Ovid:metam.)*' 
Mikor Ataldntdt fok legény kérette , 
'S életeket tették kotzkára érette. 

„ Eiiis néztem £ugy mond) már Atalántára; 
55 De nem vetném érte fejemet kotzkára* 
55 Nintsen olly fzép afzfzony mellyért valahára; 
5, Fel-tegyem életem5 kéttréges próbára. 

^9 Hát iilyen nehézé piros Rófát lzenni, 
55 *S kis ideig édes lépes mézet enni? 
55 IJIf- mféf^e n'Őssé, nÖtelennek lenni ? 
55 ('S az elvefztett oldal-tsontot vifzfza venni) 

55 Melíy kéttféges foknak élte' reménysége, 
55 Soknak egy Afzfzonyért futtába lefzfz vége, 
55 Ha mindennek iilyen drága Felefége, 
«,, Van, légyen éltemnek nőtelen vénsége* 

„ Mi gyönybrűfégem nékem a' Dániában ? 
„ Hogy éltem' halálra adjam bolondjában : 
?> JS hát nem élhetne-e'az ember magában, 
,, Ha afzfzony nem volna a'nyofzollyájában? . 

5? Kéttféges feltétel — 's rá tfak azért állok? 
?? Hogy ha nyertes léfzek 5 majd afzfzonnyal hálok, 
„ Amazok, hogy futnak nints bolondabb nálok* 
En ugyan edgy Lyányért lépni -isfajnálok. 

Hihető 9 hogy mikor 6 a fzüzet látta 9 

Vagy igen ízartpson öltözve találta; * , 
Va-
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Vagy fzerelmes kepét nem igen visgálía * 
Hogy belől a' bakter tűzet nem kiáltaw •; 

Azonban előtte forgós elmentébe, 
Tekint Hippomenes, a' Tzép ízüz' fzernébe / 
De mintha febes láng tsapna-bé fzivébe f (-, 
Oly hamar fel gyuladt tüze melegébe. • 

s, JajTmeg engedj, (ugy mond) hogy balul ítéltem; 
5 , Hogy ollya-n gyönyörű illat légy, nem véltem; 
,5 De hogy már Ángyali kepéd meg-fzemléltem, 
95 Már érted magamis feláldozom éltem'* 

SNints a'fzép Afzonynál valóba drágább kims9' 
Kivált ha a' Népség jóság nélküíis nints* 
Nints rabság $ nints tömlÖtz5 érfzból és vasból íints 
T&vjöss lábokonnis elméi erosbb faiJiiits. ' ' 

í íagy dolog a szépség : nem néz az. érdemet y 
Nem néz gazdagságot, fem elmét, fem Nemét 
Sokfzorha edgy feépre ketten vetnek.ízemet % 
Edgy fzép edgy domb alá keftötis eltemet, —* -J-~-. j> 

A 9 t supa fzépségnek magadat meg-adni ; 
Szégyen; de nem fzégyen &. fzép ért fáradni, 
Vagy jobb ezt a' fzégyent mind addig tagadni*. \ 
Még kéntelen léfzel panafzra fakadni. — í 

?S hol van az lírennek méltóbb egy munkájai ; 
Arra , hogy a Férjfi ugy. fzittson hozzája? '•• 
'S a* kinek Ieheflen (ha ugyan) fzálgája^ r 

Mint ez az edgy Ádám5 oldal-íspntotskájá*. 
Sok ember vefxendö pénz *s jófzág* bolondja 9 

Soknak a'tifztefleg fényei lárvás rongya 
Kedves : -—*s már ezé fzebb ? vagy ha ki azt mondjál 
Hogy nagy e' Férjfinak az afzfzonyra gondja* > 

Negyven hétig vala edgy Afzfzoiiy teréhben '[' 
Veled, 's fáradsággal horcfoza méhében, 
Hát még menyit fzoptál tápláló tejében? 
Éretted fokát tört -Dajkádtfak ölében? 
... - ' " Illéa- v 
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ÍUendÖ a* költsftnt tehát vifzfza adni f 
Lehet negyven hétig Leányért fáradni t 

' Azután dajkálni? 's fiaddá fogadni, 
Mind addig, mig fijad5 más fijat fog adni —• 

'S hát az afzfzönyi - Nem tsak azt'érdemiette ? 
Hogy tsak fáradniis íefteljen érette 
Jígy IfjA ki még tám el fe felejtette, 
Afzfzony hiv karjain miképpen rengette? —» 

Nyomorult Afzfzonyok! Óh mivé'lettetek? 
Hogy már fáradniis fzégyen érettetek. —-
"De ügyé ? ha egyfzer Férjhez mehettetek ? 

Akkor ofttán hálni nem fzégyen veletek* 
Ah! Hazailag fzerző Jűnó' fzülö'ttei I 

Ártatlan Barátim/ Diánna'Szüzei! 
Hartzolnak ez jámbor Vers-iró' kezei 
Jírtetek; én kedves fzivem* fzerelmei/ '-

Tudom; hogy ha tollam tsugged e' tsatában^ 
A' dühös Afzfzonyok, a' kik hajdanában 
Dolgoztak- Ótféús* elfza'ggatásában, 
Hartzolnak mellettem Fúria formában 

Hifzen — ha TVfzfzonyok Dajkák nem volnának t 

'Sárra terméfzetteí nem vonattatnának, 
. Minden gyúmŐítsei a' Férjfi magvának 

Száz efztendok alatt elfogyatkoznának. 
Hát — az eröss Férjfi hol vefzi erejét ? 

Erőtlen Afzfzonynak fzopja ugye 1 tejét* 
A* Főnek, Férjfinak nézd meg első hellyét* 
A* tag, az Ölében rejtegette fejét. 

Kígyót tart az ollyan Afzfzony kebelében* 
Kinek ollyan gyermek fzopik az ölében* 
Ki felnevelo'dvéűj majd fel- ferdülte ben 
Görbénn néz a5 fzegény Afzfzonyok' ízemében* 

Né! a' vá»on pendelly mint Kommendánskodik* 
Pedig onnan bujt-ki? *s onnan fzaporodik 

A» 
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A'füveg a' Szoknyán héjjaz 's uralkodik, —~ 
igaz — rf<s eadem, hajol gondolkodik. 

JS mivel vagy derekabb jó Férjfi azoknál. 
Az ugy farba rúgott fzegeny afzfzony oknál, 
Szépnek, Ferjfiakis fzebbitik magoknál, 
De jobbakis pedig a' Férjfinál foknál 

Tefzé hát valamit a fzor >s a' fzakáiiis ? — 
Kedves a5 fimafág ám magatoknális* 
Eroflebb vagy? ,— Kérdés. — d e ha a* vólnális," 
Eroflebb az ökör még a' Férjfinális. 

Hát—Okoíabbaknak tanyáké.magokat 
A' Férfiak? a 'kik panafzkodnak fokát: 
Hogy nem győzik éfzfzel az elmés tromfokat, 
SS ízemmel SLZ életen néző Afzfzonyokat. 

Miiiát a' Férjfinak az a* deréksége? — 
J£ hülombozteto elmt tehettségc^ •'" 
A3 jól igazgatás okos mefiersége , ; 
Ez a' közönséges- Tárjafag fzühége. ~ ! :: 

Ha rá fzoriranák az Afzfzony - népeket, 
Szintúgy véghez tudnák vinni mind ezeket 9 

Lám igazgatnak^ fzámos embereket 
Sok Uri özvegyek fok nagy Ház-népeket. 

A' nagy tudományai fe kevéllykedjetek , 
Vágynak Polikfzénak 3s máfok 9 kik veletek -
Érnek, kiknek tudós 's b'őlts emlékezetek, 
Szinte úgy fenn marad, a* mint a' tiétek. 

Megvetni valóé hát az Afzfeonyi - Nem ? 
Szégyené Leányért fáradni? éppen nem, 
Ad hozzá , kit maga a* finnyás férjfi fzem 
Meg-vall: hogy az Afzfzony tsupa kéfz ízetelem. 

Barátom! ki tréfa ebben, ki valóság, , 
'S nem irattá velem holmi AfzfzonyoíTág 5 

Hanem ide titt ki ez a' fzö fzállóságt >, 
Szép Afzfzony tzimere egyedül d jóság. . 

Es 
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Es kár nem fáradni a' fzépéf t ? ha jóis » 
Nem art 9 ha fok kintsel *s jófzággal birdis : * 
De az elsőkkel jó ez az utolsó is*, 
Ezekre vigyázzon a' házasuló is. 

Árpádról irandó bajnoki Éneknek kezdete, melly még 
Fel. fiófef Tfáfzár gyermekjegében iraton és d M -
met's Frantzia fzorojjabb Fen - mérték fzerént fza-

batatott. 
1) Múfám! kinél tört út már régen Pindus' uttya* 

'S tudod jól hol fakad a fzi'izek' rúgott kuttya, 
S5t jádzodtális Te nád-fipon verseket, 
Végy már moíl trombitát kezdj hangosb éneket* 

írj Árpádról: ird-meg hol volt első hazája; 
?S uj Honra vágyó nép' vezérévé mint lett ? 
Befzcld-el uttyait, fzámláldelö mit tett? 
'S hogy hódolt végre meg a? négy folyóvíz tája*., 

2) Edgy orfzág foglalás nem lágy elméknek mive5 
Árpádnakis bizony mejjében bátor fzrve9 
Hellyén volt r noha fok yefzélíy 9s halál-közt ján, 
De mint a* roppant tölgy* mellyben nem tehet kárt 

A' leg pufztitóbb fzél 9 akármint oítromoljya : 
Mert hordgya Levelét tsupán a* fergeteg, 
O fenn -ál l ; ö kevélíy fejét nem hajtya meg; 
*S nints olly kegyetlen fzéí, a melly tövét ki-tollya; 

3) Szint illyen vók Árpádé Hijában gyűjtött népet 
Mind fzámoír?mind eröír? mind fegyverére fzépet 

. Amaz Bolgár Salán; hijában állott még 
Népéhez a Górog és a' Tót Nemzettfég: 

Mert valahányfzor ok meg állni hartzban mertek:: 
Mindannyifzor a' hartz gyalázattyokra lett3 
'S az <Mt reményit ditsö diadalom hellyett, 
Tfak otfmány fzaladáft 's rítt méfzárfzéket nyertek. 

4) O ! Anfixiai Ház' leg drágább , leg' fzebb.fénnyé! 
O ! yójef l 6 i Magyar Nemzetnek nagy reménnyé I 

..:.. • R t 
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Kit nem tud eléggé ditsérni a' ]6 hir» 
Ne bánd 5 ne bánd, hogy moft pennáin Árpádról ir. 

Ne bánd ez egyfzer moft; mert lefzfe ba még éti élek* 
Bizony lefzfz oly ido (add Ifién érnem el ! ) 
Mellyben triumphufid az égig viízem fel, 
'S Virtusidról ennél kéiztiitb versel befzéilek. 

j ) SÖt mintha látnám mar elmémben meg előre % 
Mint fzalad a kevéily ellenség nyakra főre. 
*S miként virágzanak' a' tudományok, és 
• Mint gyökeresedik 3 's n6 a' kereskedés. 

°Saz hafznos kézi-miv mely bŐv 's jól kéfzült léfzem 
Meg lefz ez mind: de Te füled moít nékem add9 
5S balgasd Árpádom' meg, és az alatt magad 
E' jóvendöltetett nagy dolgokhoz tartsd kéfzetu 

rí. Y.: -" v 

Mésea'KaJíukrol, mellyetirf:T. T*<F*I* D* Plé-
bánus Ur. • 

Egykor a* Seregéllyel a Kakuk befzélle, ,: 
Az a' Városban rab volt ?

 9s ounét ki repülés 
Mit befzéllenek rólunk ? kérdi ^kiáltozva, 

Mit beízélnek feavunkr<5J népek a* Városba ?i 
Mint ditsérik énekit a1 fülemülének ? 

Mindenek magafztalják hangját énekének. 
Van-é valami befzéd ott a' patsirtárul? 

Majd fele a* városnak fzoll aá Ö fza várul*' 
Hát a' rigó fzavának Van e ottan híre ? 

Annak -is 6 éneke van ditséretére. 
Egyet kérdek még tőled, hogy ha meg felelnél; 

Minémü hir vagyon ott én rólam a népnél ? 
Felele a* feregély ; azt én nem tudhatom, 

Mivel egy lélektől-is fairedet nem hallöm. ., 
Ha ngy van , meg bofzitllom ezen el felejted:, 

~'S mind örökké magamrói léízein az énekléíh 
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