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MAGYAR MÚSA. 
íöl t Bétsbeo io* Júniusban i?S?* 

j í s el-bezdett munkának Folytatáfáé 

•Tn\ye itt as ki az éneket nem tudja 9 a' taktust feitt 
JLJ? betsulheti; talám jobban, ki fog tettzeni a' for
gás kerengős Nemét tincse nóta* taktufa ezen verfekben: 

Steyer* 
Sok fzédelgéfek * fej kerengéfek, titkos nyÖgéfek 

érdeklenek 
•'*TCn»-jó álom, mellybe halálom, a'bii, gottd ná* 

Jam itt minisének* 
Tűröm üröm forma kínam' —* de 
Félve élve refzket ínanu 

A'.' Lengyel nótákban a' kik a1 killömb-külömb laffá 
•és fzápora hang mértékeket jól ismerik^ megítélhetik % 
illik «é azokhoz ez az ének^ mellyet a* feerelmes I£* 
jak* bofzantására már régen írtam: 

Pünkösd piros rcSsákat5 valamint a'bojtorjánokat^ tö* 
vis között fzoktunk tördelni: 

Színt ágy fzép feleséget-isy fzínt ágy fzép fzeretS* 
ket-is, fok fáradtsággal lehet lelni* 

Sok fulánS lepi ezt a' lépet % El-nyerni nehéz a* 
fzépet* 

Hol a feereíeni, ott a félelem, 's mellynek nagyobb 
- aehéz ineg-felelni. 
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38f. % f i§r fö& 
jfpoZ/ó Borjú Páfztorrá, Jupiter fzép ízoke bikává t 

JPlzifa'é fa tehénné vált. 
Fauuus nagy ütéft fzenvedett^ hogy Dejanirára ber

zenkedett, a* kivel akkor Herkules hált, 
2Hdrs lett az lilének3 tsúfjává, kormos VúLHnus* 

rabjava ? 

Hogy feiedtibe r<2ttus' ölibe virradtig éí-aludni talált. 
Fáradtság fok fzégyeo vallás, néha. Kurva Kurafi hal

lás keserűk a' fzerelmefeker. 
Számofon kotzkára vetik, fzániofan még el-is-té-

inetík a'fzereíeniért életeket. 
Mennyi kérőit kardra hanta, de tsak edgyhez ment 

Atalánta: 
Hát énjemel-é, (az ördög bele bájjon) Kupidó iU 

lyeneket? 
Nagy a fzereiem' ínsége, keferű mind kezdete vége; 

. de kivált a? vége félelmes. 
Lám Parfénak tsalfasága, 3s Helénd\ al efett barátsá

ga , egeiz Trójának vefzedelmes. 
Addig dolgozott, a' Kupidó , hogy maga gyílkofa 

lett Didói 
Jüramus, Thisbe 9 fzomorú lesbe edgy kardba bo

rúit két fzerelmef. 
Edgy..tekervényes hangzású nótára., nagyon fzoros 
lántzokra kötött énekemben , vagyon a> többek között 
Ijafonló.. iiiátéríájű; 

Sokat által, vére Kupidó fegyvere, fok fzívet meg-
nye re , kín a' bu .ezeré febet ért, 

Tudok ezereket, illy-fzerelmefeket, le tették élteket* 
ontották véreket ezekérte 

Thisbe', Piramus , edgy másért, 
• Meg-hólt Didó Eneásén, 

JNem-is tsuda , kitsoda , 's mitsoda* írat kőt oda ? . 
Szivén vérzik e feb 7 és ott érzik* 5 a' u 
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* J?z már valóban, ha a' hang utéfekre való vigyázat 
í nélkül volna írva , Temmit feni érne f 's Igen izetle-

lenul kellene énekelni. 
| KulÖnÖiTen pedig a Magyar nótákra fzabott Vér

iekben ollyan nagyon meg kívántatik a' hang mértékek
re való vígyázás 5 hogy azokban inkább meg-engedi 
az értelem a' tekeríte'ít, mint a; rövid taktus a* hofzi 
{zújzihúát; (értem a'fzapora Magyar énekeket) il-
lyen kötött hangokra írtam ez t , edgy siralmas ének 
után 5 mint ed |y trióul: 

De mit töröm fejemet? hifzem nem tsak engemet 
érdekeinek 

A* gond 's a* fok bajok-is, illy fzomonin máfok-ie 
énekelnek 

Alig vagyon, ki olly nagyon örülhefien. 
Hogy néha ne kefergene keíervefen. $ 

Xlígafztallyák magokat, ha találnak tárfokat a' fze-
gények, 

Mint fáradtan útazá 's edgymásra találkozó jSve* 
vénj^ek, 

Könnyebb a* ja j , és a* fok baj fogyatkozik* 
Ha fokára bús társára találkozik. 

Hát ezer bajomba-is ha még ezer vólna-is, vígan élek, 
Tudok ollyat eleget 9 a5 kivel még életet liöm t$e-» 

réíek; 
Fére gondok,8 hoppot mondok, ha sántan-is* 
Hopp éjfélben , "hopp' ebéden 's vatsorán-is. 

Az "'.úgy nevezett Verbunkos nótáknak a' lévén a' 
terméízetek, hogy fzínt úgy pattogjon a* vonó a" 
líegeáuii;v. ném "éfik ifzéperr V vers * az illyen" éne
kekben, ha tsaS'"iem íok hofzfzű és kemény fzil-
labákbűl áll; Hlyeit ez az edgyneliíny';" 

* Jóti vártain7 fle:mií teliéit ennél jobbat, a i:cfz~ 
" fzá lett 

"*''- 7 v . » Szír 
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Stínts jqtól a jó fielyett ?em£nylemm9 méltán 
e? lett büntetetem* 

Mert míg ez lárva meílett tükröt kell vak tartani, 
Hogy végre fzégyeot v&llani ne keljen , a* tort 

oldani addig kéfem* 
Hogy edgyfzer a' lép lábomra 
Ragadt, a' háló nyakamra 

Tekerult^ k4rba ditle fok késéfenv 
Tündáres álnok világi ki fzép teft mellettárnyékot, 

Arany Zántz helyett vas béhot^ *s éppen ollyau 
gjánde^©£ mutogattál, 

Mint régen a' boldogság arany ideje' helyébe 
A' Pándora* pikfzifsi&c az egéfz világ kézibe ígér

get adtál —r 
Vakok fokán éfzre v^nni > 
Hogy vefztekre fognak l^anij 

Kik valóba már hálóba tsalogatják* 9$ a9U 
Mind ezekben már fzukséges volna ki tennem a' tak-
tufokkal meg-edgyez5 mértékeket* de hogy fok helyt 
ne foglaljon íráfom, tsak edgyet írók ide y melíy-
ben inár a' hangrmértékek jobban kt-tett^enek; mi-, 
vei a* régi Diílikonokhoz nagyon hafonlít^n^k. 

Edgy fzomorú Magyar Mars* 
Trombita9 téz d o b , tárogató > vagy tábori bille

gető síp 
ggngzik az álom közbe; tstidálom útra megyünk 

hihető, 
IJtra bizony y tsak emeld fzemedet ébredj ízt* 

relémbe merült fziv* >, 
Mpft fzabadíthatod-el nyakadat., melly iily ka* 

lodába \erüjit. 

Jtx velem 9 óh koltpt Örömöt illy kedyire képzel* 
fdv l im 

A'ha* 
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<5ö5» ^ € t # 3^5 
A* liajadan Diánna kezét ki-nyűjtva fzerelmlre hív. 

Hagyd-el idália hegy* tetejét $ és ott kötözött 
kofeoráiac 

Rakd az Éfézufi Templom e!ott-le, fs tíizbe te
mesd vele- Azíii'j 

Itt már a* quántitás ki^tetzhetoképpen meg-vagyon $ 
azomban a* Kidentzia ( a ' melly máfoknái fzokat-
lan ) ágy esik, hogy az első és harmadik fóroknak 
utólső Szilabája ki-raarad «, és mintedgy el-fzakafz-
tatik a' forbál az éneklés közben ; az egyenlő vége-5 

zetek pedig im ezek 5 billegeti)', hihető y' merülti 
került, fzív^ hív $ koízomd $ budi és noha én ez* 
zel valamelly különöst akartam" tsinálni* de még-is 
löeg-vallotn f hogy a* fokfzor említett Múía* ér.tel-
me fzerént igen fzép lett volna, és itt éppen helye 
lett volna 9 hogy első fórnak a harmadikkal; .a* má-. 
fodiknak a' negyedikkel edgyez.zen-meg a* vége* —* 

A* hajdani Magyaroknak siralmas énekeik, sőt 
még a* tántz nótáik~is$ meg-engedik a nagyon fza-
bad kotésíi verfeket, tsak hogy azokban* kivált a* 
fórok végin elo forduló hang tsavarítáfokra, s ké-
ferves forma billentéfekre legyen vigyázat. Illyent 
írtam ez előtt négy efztendövel a' Rákótzi nótájára: 

Jer^ Magyar 1 ha Magyar véred van , edg-y fzóra } 
Vágyik-é az igaz Magyar bugyogóra? 
Tsizma ízáradat a* füled mellé rakatod ̂  
Toldott lábod' mozíár forma Magyar tsúfoló 

Stiblivel 5 óh Nagy Magyar í bé-vonatod*-
Hói az Öved? hol a Magyar mente? dalmányf' 

Minek az a lájbli 9 kapát, Rátz katzagány? 
Minek az a' kurta gatya, tsak térdig éro? 
Hívd ide bár vagy Attilát; "vag Éákótdz? 

Én aztai9»dom? aieg-Tégedet nem-esmér Ö, 
Y v 3 A*Na-
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39° ' ' %$& ^ Hc# 
A'Nadrágod miért nem ér hat bokáig? 

Miért .fzkbták tsak az inad* hajíásáig? 
' Láb ikrádon ftrimpfli vagyon; '* z lábad* fején 

Topány helyett ísattos paputs; régi Nemed* 
\ így tsúfolod, gyötrőd' magadat idején. 

Hói a* kutstna* tsákós- süveg Y a* kaipagod? • 
Minek az a5 felleg hajtó 'nagy kalapod? 
'S nem tudod-é? hogy vad borokkel ruházkodtak 
A'Magyarok Scithiában, sőt itt*is, uíig mái' 

Nemzetekkel Öfzve nem srfgorodtak. . 
Mutogatod a* táfzlidat Mántsétodat , 

A9 mellyeden vifeled a taréjodat, 
Nyomó rúd formára tsinálod a' hajadat* 
Nyakra valód úgy . fedezi, mint a' Tseh ló

nak a* hámja járomba vágyó nyakadat* 
Az állad 's az orrod' allya mezítelen, 

A' Magyar pedig bajufzfz nélkül feíntelen. 
Szép a' nap nyu$oti nemzetbéli embernek. 
De Magyarnak kopafs dr r -a l ly tsupa pií'zok, 

,Máilal ofzve édes Nemem! hogy kevernek? 
Ma Magyarnak akkora kard lóg oldalán, 

Valamint edgy közönséges fozo kalán ; 
Nem egyéb, tsak görbe bitsak, vékony gyíkleso* 
A' fe Magyar , tudja mi volt? a* ki illteti 

kardot kötött és hordozott, a*leg-elsÖ* 'sa* t. 
A' más némelly idegen nemű énekeknek, mellyek 
a régiekríil maradtak reánk; mivel- fokfzor fzabad 
akarat fzerént tsinálu'nk taktust ? ott a' Sang-mérté-
keket-is fzabadabban változtatjuk : iliyen már az a 
Házafságnah jó vagy rofz voltáról írt énekem, 
mellyet as Magyar Mafla' fzájába adtam nem régen: 
Másféle a* terméfzet majd minden emberben , ' s a ' t, 

A1 Diftikonok pedig-mivel nálunk ritkán éne» 
' keltetnek> ^s mív Órámé formává váltak, azokat 

hafe* 
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?ö& • ?ö& 391 
hafznofan lehet tenni, akarminek-is folyvást való le
írásában; írtam illyeneket-is nem régiben y a' Ma
gyar vers' íróknak fel-íerkentésére^ mellyekb&l edgy* 
néhányat ide írok: 

Oh.!meg-hólt Anya-nyelv IFénifcsként tűzzel el~égett 
'Stsaknem hűlve talált Gyöngyofi hamva'pora! 

Ezt nyögi fok Hazafi > 's magyarul fem merve he* 
fzéini > 

Hajdani Véneinek félve fufogja fzavát. 
í r , de tsak edgy tárfal, 's ha talám kettővel akarja 

Bartsaiy verfeinek kozieni néha forát. 
írt fzabadabb kézzel edgy Bartsai' kézre tanált Pap, • 

Ezt-is sírva fzemera sírba követte fzegényt. 
ív y és nem foltoz tzérnára ki-fzabva fzabóként 

Kreskai 0 Gyöngyölinek néha nyomozva nyo
mát —~ 

í r , de ha nap fényre elméje jeles leleménnyé 
"Néni jön 's verfeinek tsak maga* ne2i forát^-*-* 

írfz ; de ha Gyöngy verfed könyved* moha közt 
rohad, óh Te •* 

Gyöngy öli Gyöngy nevinek Gyöngy maradé
ka ! mit órfz ? 

írj édes Magyarom! í r j ! és fok néma Magyarnak 
Hallasd meg-kötözött Angyali nyelve fzavát. 

Nógasd a' reílet, sot néiia jutalmat-is ígérj 9 

Biztatgasd az erőst , és ha ki gyenge5 fegítödU 
?s SL u 

(jf többi következik.) • 

Vv 4 szo* 
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S Z Ó r N É L K Ü L - V A L Ó PANASZOK, 

mzllytk&t 

edgy JZárhan livö Madárnak nyogéfei után világofság-

ra.hozott, edgy állatokat Szerető Fusel'é. 

TH^ogva Kalitkában kefereg fzalad.oz.va magában 
JL" Edgy aranyos (nézd bár) bánatos árva Madár, 
Nagy teher itt uini.neki, mert ki fzeretne repülni 

Sokfzor igyekfzik elé tárfai féfzki felé* 
Tétova repdesvén lyukat a' ki fzökésre keresve** 

Níntsen az ajtó* hói menni lehetne , foboU 
Oh tsuda í körmével házát ez az orra* hegyévely 

Hogy ki mehetne, jelül; vágja kaparja felül. 
A* mikor ezt lá tná, hogy a 'ház fehová fe botsátná 

Haliam háta megül, illy keíeregve meg~üL 
Jaj nekem 1 árva madár vagy ok én ̂  kinek élete kín már 

Bánátim dh de nagyok ? hogy rab örökre vagyok. 
Oh foha fem véltem bajomat, fzabadon mikor éltem ^ 

Hogy tomlötzbe helyem lenne5 rab abba' fejem: 
Oh de fzerentsétlen víradott napom 9 a? mikor étlen 

Fü magot én keresek tétova, meily el esek. 
Oh de midőn járnék fzabadon? 's tsak efzembe fe várnék 

Semmi vefzélyt; keferüit életem, abba merült. 
Mint valamelly Váfz ott, aholott repesek^ mádáráfzott 

Edgy tsuda tsunya Parafer^ jaj de vefzélybemarafzt. 
Edgy rudat a5 bé-kent léppel, 's azután emelé fent 

En oda, hogy fzaladék, edgybe reá ragadék. 
Vefztetnet éreztem 5 fzabadálni nagyon igyekeztem 

Nem lehetett; kötözött voltam, azenyve között., 
Hogy repesek, mindjárt fialadott 's hoza nékem erofs 

zárt , 
Óh hogy örült *g nevetett^ a* mikor abba vetett* 

Míg 
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Míg. kezekítet voltam, plitegéfTel ugyan, vela fzóltam 
Mondván ; rám ne-raerefzfzriitfzemekettsak erefzfz. 

Tégedet~é, monda Y el-erefzízelek ? ebbe bolond a* 
Kis -tolvajka levélj mert tudod enyvet eyéL 

Pénzbe került lépem; de ma fzárnyadat érte ki tépem* 
Mint rudamat le-ftopó lepbe maradfz te lopó.. 

Márhifzem e* gazsá#, Jiogy orozva lopoU nem igazság 
Két foetned érte ma sír; zárba helyedre masir! —- — 

Ah te tsalárd ízívu nem egyéb hanem ördögi mivii 
Fúria tsunya valál r hogy gonofzúl be tsalál... 

Mp.nd*ki mi volt vétkem? 9s ugyan ezt érdemli kis. 
étkem f 

Hogy valamint ki fzabod ; legyek Örökre rfbod? 
.Mond-ki, mi hafznor. téfz ? aranyas madarad ha fo-, 

• goly iéfz 
Tefíe kitsiny, *s a* vér ennyibe nem fokát é r ?

 l 

Vagy tsupa tol lam gyötöröd >* vagy fctsa fzaváért 
Rofz marad így-is az ok: nem fokát érnek azok; 

Vagy tsak azért lettem rabod én, hogy az eny vedet 
ettem, 

At híz ugyan ha valék lopni, beléje haiék. 
Ugy de talám vétkes lehetek? mivel én vagyok étkes* -

Hát tsak ugyan haragért $ hogy fzaladék-ki magért*, 
Bűnös azonképpen valamint magam , a3 lefzel éppen & 

En Tolvaj 2 Te Tjaló3 vasba bilincsbe vald. 
Mond-ki, miért adtad tztída'r eny vedet? ah te miattad 

Nem fogok élni tálára » hogy rudadat le nyálam. 
Tarjaim' el-hagytam, nyomorait madáratska maradtam, 

Oh ti fzabad feregek^ fzánnnyatok engem' Egekl 
:Nem lehet énnékem foha íemmifelé menedékem, 

-.^enki ki nem fzabadít; sat Örömébe vadít. 
|a j mTnek enyhítél f hidegekbe miért melegítél * 

. Míg féfzkedbe tanyám volna, Czerelmes Anyám?. 

V v j Mér, 
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Mért meg-nem öltéi mikoron féfzkedbe lu-Mltéi* 
Mértnem —- hogy ki-tojál, teftem el-edgybe folyáf. 

Inkább mint tengem, ett volna meg a'Bagoly engem, 
Óh hogy míg repesek körme közé nem esek. 

Mert ha fzabadságom jut efzembe 's elébbi világom , 
Hogy mi valék 's mi vagyok,bánatim edgy be nagyok. 

Mig nyögök ínségben, keferegjetek óh fzabad égben 
Zengedező madarak , mind ki Tanyát maga rak. 

Tzinke firafs Tsizzel , Szemetek teljen tele vizzel 
Sármány, 's fára menő Tsnf^ka, Fatsirta, Feny6?. 

Ofzike, fzép Ginpli, Kenderke y Pofzáta , Kanáli, 
Fetske, Veréb, Paris, Banka, Pipiske, Haris* 

Szép Pintyőke madár, kii Ökör-fzem, epedjetek immár 
Fülemülém, Sordély, bánatos életet élljr* 

Jöjj ide tárfatskám te-is edgy gyönyörű madaratskám^ 
jöjj be fzerelmetefem, jöttödet erre Iefemu 

Meg-balok éretted Szeretőd, kivel ételed' etted 
Enni veled keresek, 's mefzfzire tőled esek* 

Péfzkefem-is voltál , ki tojásba fiat nekem óltál ̂  
'S azt gyönyörűn neveléd míg be-repf^ne feléd* 

Öh ti fe tudjátok fiaim hol epedjen Anyátok 
Nints- mód látni, noha jöjjetek érte , foha* 

A' madaráfzra ti hát vigyázzatok, a' ki-is edgy fát, 
Meily ragadós, ki-tehet, 's a' bajatokra lehet; 

Mert ha hitelt adtok, 's oda fzáitok, az enyve ragadtok. 
Majd rab-házba bé-vet, ?s ott Örömébe nevet* 

T^rt ugyan ö maggal, de mit ér ? mivel adja haraggal? 
A rfog lenni kérefzt, hogy fzabadon nem erefzt. 

Nékemis egy fényvedt tzudar ember adott büdös enyvet? 
Jsnni kitsinyt bíz' az ér t , meg-foga még-is azéft, Vl 

Már el-adott másnak, 's az igaz nékem illy nyavalyának 
Még-kevesillt bajom, míntseti-is annyi jajom," ^ r 

Mert gyönyörűn*zésgetxi,tsak azéftjez az ujj Uram éágém 
Jdl tart? 's tzúkorokat téfzen elombe fokát. 

Sem-
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Semmi-feboldogság! • ez az' élet azért tsupa fogság,» 
Mert tsak ágy.an. nyomorult rab-vagyok, itt bé-fzo-

• rák, 
EÜ foha fera léfzek Csabád ..égbe., hanem tsak eoyéfzek 

itt éltembe belől, moftohasága felöl. 
Tolefek-el váltam Tiglintzeiu^ annyira feáltam, 

Hogy fbhol-is. veletek már foha nem lehetek* 
Vajha folyó vízbe, bevehetne merülni fok ízbeny 

Hogy minden tetemem, vízbe feredue, fzemeiu 
Nagy gyönyörűségben mulatozzatok a'fzabad égbea 

Kedveteket uevelfir víg ido jöjjön eiö3 

Féfzketeket fórban, ha vijeiidetik-ofzve'; bokorban | 
Üljetek és fijakat költsétek ott fókákat.' 

Majd kí?repittsé,tek-,. 's azokat fzabad égre vigyétek , 
Már Csatokba fzokott'hangokat adjatok .ott. 

En ped ige ' zárban fogom azt tsak képzeni; Nyá'rbaa 
Mint ,gyűlekéztek az ég-térjein öfzve ti még. 

Ah de mi hafznomléfz ha kefergek-is; életein el-véfs 
Vége; levek immár edgy fogoly árva madár* 

dz líjj Gazdája így felel Aranyos.Tiglintze pana-
fzaira. 

* Árva madárkám, bár jajgafs, rabságba maradfz már> 
A* m&daráfz maga, lám kárba talála5 taláni* 

Eleted el-vefztéd, fejedette vefzéiynek erefztéd^ 
Vettelek én pénzért* el-nem erefztlek ezért* 

Ulik-is itt sírni kis Tiglintz, nims mit igírni„ 
illik Biblis-kint rívni visítni kitsint* 

' Moft orozom fzoljon torkod, hogy dolgod ofzoljoa 
Jól ott i- hol nyomarogfz foglyom okon fzomorodfz. 

Tobbfzör. töltődjön könyy :, börtönödön özönödjöa 
Tor közt? öfztönözött gyöny örököm kötözött* 

i 
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3$$ 7 % ^ v # ' §Ö£*. 

J t ^B*Fíir£Íí:$avariy6vízm 3>Mi'Kfca*Söva-
• J X J * . n 3 f ^ vízen égéiTégnnk' helyreállíttat végett mula
tunk, réfzízerént az időnek tnoííohafága, ráfzfzerént édgy 
váratlan történet által meg fz-ötttoríttattunk: iKKrifiiua 
Hertzeg Afzfzonynak Óvári Vzéíekiúffz Konrád Te'úler 
TJr* ide érkezeié után tsak hamar, fzorálásba esvén, mi-
••íiekelotte a' Doktornak- magát jelentette volna, fzél-utés 
ta!álván,éietének ff rik efzuneghala,kinek én (ki aurával 
fzéi-utéfe előtt vele fétáíék) ezen verfeketíráml -T .P^ .^ 

Nemes Conrad Deisler, óh jaj í hát nieg-halál? 
Ki sétáló tárfunk még-tegnap-is valál? 

De nem hitted, hogy az okozza itt véged* «> 
A' mibSl reménylted régi egéfséged'! 

Igazán, olly „hellyre fohoi nera találunk, -
Hol lesben ne aljon váratlan halálunk. 

Mint minden értz-nemben lappang eágy kis méreg* 
- AV-leg-ízebb virágbaa féfzket rak a* féreg; 

Ugy gyakran a* halál tőrébe ott esünk, 
A* hol egéíséget, *s éÍQtet keresünk* 

Bús Özvegy be gyáfzos hírt vífzel Óvárnak 
'S kedves gyermekidnek, kik óhajtva várnak! 

Óh mint fog érzékeny fzívek elret tenni! 
Mikor zokogáflal közikbe fogfz menni! ~-~ 

Ugye fogyott árvák tsák ti tudhattyátok9 

Mzt- felélnek erre : Megokolt jó atyátok —* 
Hi<íeg tetemeit Ardtson — temettem <> 

j)e ^ jSl —* adta az Ur — hogy vele lehettem* 
Iftent féld Özvegy, mérsékeld siralmad, 

Ha békételenkedfz^ kettőzöd fájdalmad! 
*S keferiíbb lefzfz az LV dorgálása' bora $ 

Ha belé foly forró könyveid9 zápora. 
Nem eho vagy, ki jutíz az özvegy kenyérre* 

Te-is fel-férfz amaz Ifteni tenyérre , 
'3 nem fzűkül-meg azzal a z t V kíntses tárja* 

Hogy élelmét abból hat űjj árva várja* 
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