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Költ Betsbea 4, Júliusban 1787. 

"íp>étsi Magyar Násó helyes Verfeket í r 5 

i L P Kiket ha nevetni Móraus akar; jobb .sír* 
Van. fava ezeknek? van velő itt, és 'sír* 
Hogy ki-katzaghafla, gyenge erővel bir» 

Meg-érdemli fejét borofíyán keríttse , 
Pómőna Cértffel afz'talát teríttse v 

Hordájából Bakhus jó borát meríttse 
Datzos Pégazus-ís magát el-tiyeríttse ; 

Mert be-hágott mind két• Gy'őngyoji nyomába* 
.Pétzelinek-is 6 be-lépett farkába, 
Ha ki belé kukkant a* Kurir táskába; 
.Kérdem 5 illy poétát talál-é vaktába? . 

Popnak, és HaZ/ernek van fok ]d munkája, 
Ekés a Báró Trenh 's Gellert' Solasmája* 
De Bétsi Násónak fzámos fzép Músája^ 
Miülya okét, 's Övé dítsoffég pálmája. 

Az egéfz Parnafzfzus tehát talpra keljen 9 

Nimfák' ízüz ferege kpfzorósan légyen 9 

Mind a' kilentz Múfa inuíikáláft tegyen $ 
Tutt i! azt kiáltsa, Bétsi Násó éljen* 

NB«. Ezt edgy Méltóságos Gróf és Fő-P"ezér Leveléből irttík-ki^ 
és a IVIúsán kéttség kivül ez&n M. Mája mvü Gyűjtemény 

-értetik. 
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Matolts. V. F> M> P. MAfau 

A Magyar HenriásróL 

Tf TTa Magyar Henriáít véfzek a' ke2einbe9 

SLSL Edgy titkos tuz''lángja lobog a' fzívembe. 
Méha mint a* zápor5 könyveim zúgáflal 

Folynak ? *s az ortsámon tsatáznak edgymáüal: 
Néha, ha jSarionnak áolgait gondolom , 

Edgy bolts kéz' munkáit 6-benne fontolom, 
E* jeles könyv bátor ki-eflek kezemből, 

De illy fohaíytáfok folynak a' fzívembol: 
Bolts lfren! illy Burbont támafzfz'a Hazának % 

Ki nem ifzfza v é r é t * ) faját Jobbágyának: " 
Bár áina az illy fziv' bokya kÖfeiklábtfl^ 

-*Soha ne kéfeűlne koporsója fából í 
Bolts terniéfzet! fzülj illy okos Plottereket, 

Bár eretnek léfz-is 5 tsak illy efzüeket, 
Boltseffég' Iftene, óh te bolts Minerva/ 

Légy olíy kegyes Atyánk , mht Vól't Tráján Nérva» 
<A' Helikon hegye nálhmk-is zöldüljön 5 

Az igaz boltseffég a" tetején üljön. 
Ennek a? tövében fbrrás-is fákadjon, 

Magyar Másainkra bőven kiáradjonl 
JEpüljtín edgy ofzlop a' hegy oldalára 

Illy emlékezetes betűk oltalmára; 
IPétzelit már kéfzen várja a laurujfa; 

Mert a Magyar-égen repdes a KvirtüJJa^ 
Pétzeli ád nyelvet a1 Magyar-nimfáknak 

O klitsit*, gerjefzt tüzet a9 Másaknak. 
- -KF. 

Edgy 

*) Tzélozck DMik Károlyra Frantaiaí Kir. 
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£dgy kefcrves Anyának edgyétlen edgy fiáncth vélet
len halálán efett JzomotúságáráL 

"üT^dgy feilaj gyerkÖtze megy a\fikankora5 

JLu Füleit bé-dugja az 'Anyai fzóra ; 
Édes fiam jövel , nyugodj kebelemben, 

Ha lehetne, téged' vennélek lelkemben* 
A* pajzán ifjatska jut a* fik mezőre, 

Sikankódzik, bugdos hátra, hol elÖre; 
Téfzen-is azonban oliy forduláfokat, 

A' mellyek tsudára indítnak mátokat: 
Ö tud febeiTebben menni a* farkain y 

Mint más oldal tsontok, 's jegek' darabjain\ 
Midőn av meg-hittség még-bátorítánáv 

A' dölyfös kevélység újra vakítaná y" 
A* töredékeny jég* dühös ropogáfa 

Meg-borzafztya Ötét fzörnyebb tsattogáfa 5 

Meg-erötelenűlt; nyílik lába alatt , 
Lépni akar gyorfan; de edgyet fem halatf* 

Iftenem! itt -léíz-é vége életemnek? 
A' halak1 gyomra léfz kriptája teíremnek í* 

Már a' gyenge ifjú súiyedez a' jégen y 

Sóhajtoz, fzemeit tartya tsak az égen: 
Mert paraatiolt az Ür ama gyors pofíának* 

A' ki tsak a* földet tartya birtokának, 
Tsapja a* jég közzé a> virgontz tettemet ̂  

Még nem-is tsendített; de még-is már temet. 
Az üveg módjára meg-tört jég .darabja, 

Az ifjú nyakának lett halálos fzabja; 
Mert olly ízornyen mettzi fejét több tagjától ^ 

Nem várhatta volna jobban hóhérjától. 
Az egéfz nagy tagnak a' víz koporsója 5 

> £)e a' főnek leve a jég megtartója* 
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Azonban az annyát a' tsdk erőlteti, 

Meg-frifcití, tsdkjait, ha fiára vet i ; 
Már luül ajakáról a' tsókok harmattya^ 

Mert a' fiú nintfen5 fem az éáes attya. 
Paranrsol tűzeíTen fzoíga-, fzolgálónak, 

Szoba-Leány , kukta , *s más több udvarlónak* 
Melly febeílen fzorja az ég mennykövek* 

A* midőn haragfzik, s küldi feliegeit* 
Melly, hírtelen fzokott tűzzel villámlani, 

Szint olly gyorfasággal majd el-tsillámlani, 
Melly gyorfan kellene vágtatni az égen 

A' nap lovagjának Q fzörnyü térfégen; 
Ha aJ Ptoléméus értelmét tartanánk , 

A' Kopernikuszt hamisnak vallanátik: 
Illy gyors e' jó tseléd, afzfzonya dolgában , 

Jön 's megyén reportot befzéil a* fzobában. 
A* város* melly vala nem rég halgatásban, 

Tseng5 zeng, reng, dübörögd vagyon nagy bongásban. 
A* keferves Anya befzél fűvel fával ; 

'S hát el-jött edgy tseléd a' fő-kaponyával; 
Befzélli fátunrát 's vefztét a' gyermeknek, 

Véres méfzárfzékét e' drága remeknek, 
E ' fzörnyü Látásra az anyai érben 

Nagy változás efik a pirosló vérben; 
Tenger Könyveivel ortzáját áfztattya, 

A' midőn firalmát ekképpen folytattya : 
A' fzerentséríenfég Bánátim triplázza, 

Nem tartya elégnek ha tsak meg duplázza* -
' Árva volt életem, árva fzüzefségem 5 

En temettettem - el majd minden vérfégeify 
A* Férjem meg-hala élte* virágában, 

Eletének éppen harmmtzadíkában* 
Addig éltem vigan ^ napom ? és világom* 

Mig ez^n kedves kints zöldellett virágom, 
lm-
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ímhol moít ez az egy gyümöltse méhemnek? 

Melly paifla lenne én' árva fejemnek 3 

Meg-hóit; bálnak belém ég' tüzes kövei 
Szívemet vérezik, ujjúinak febei. 

Kenem! Iftenem! mire teremtettem? 
Tsak azért~é tehát ? fzenvedjek^ fzülettem? 

Oh engedelten fo unízdltalak jóra9 

De te engem* vezettz már a' koporsóra. 
Te gonofz vipera! fzivtad az emlőmet. 

Te faragtad kövem'' áftad temetőmet. 
Itélje-meg az ég ügyedet, ügyemet, 

Meg-tuddj igaznak mond a' Bíró engemet* 
Azért légy mindjárást a5 tűz' eledele. 

Mint tértednek a5 jég tokja r és fedele. 
Midőn a' jó anya fzoll még-is fontolón i « 

A' könyvek meg-fagynak ortzáján halmofon* ' 
Érzi 9 hogy e' főnek a' titkos ereje «, 

Mellyel bírt régenten a' Médusa feje* 
Tsak kevés időre hűlnek tetemei, 

Meg~homály©fodnak mind a' két fzemei. 
Hideg kővé válik az egéfz termefzet, 

A' gyémánt kohoz-is közel az enyéfzet. 

Az engedeimeífég olly igen drága kints? 

Mellynél az ég alatt íbhol-is drágább nints. 
Illy kitsiny nyál fekfzik illyen nagy bokorban, 
- Jobb portéka vagyon a* fzomfzéd sátorban. 

Momus tifzteletére. 

TTyctinám rebegve jár 5 kezein tsak botorkál % 

JL Mit, 's mint írjon, kétes j hogy teflek MámusníU 
Mékék 
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Néked azért Aíomus elsőben adózom 9 

Kegyelemért buzgóim tömjénnel áldozom* 
Kérlek f míglen 'sírán verfein repülnek, 

Vagy erdeme*: község* kezeibe ülnek 9 

Hivalkodó fejed* vesd atyád' keblében. 
Nyugodjál tsendefen az álom* * ) ölében* 

Vagy tzinkos fzemeddeJ Vénás- tzipellojét 
Kémleld ,• vagy oroddal fzagold Övedzojét* 

Tudom, hogy inig abban gántsot fogfz találni ^ 
Addig az én verfein épen fog-járkáhű, 

'S így mtyát végezvén, ha fzemedbe akad; 
Mérges fruskáidtól kérlek légyen fzahad. 

Edgy V é n u s ' nyilától febhedett ifjúnak gyáfzas* 
panafzi. 

~% 7"agyon nevezetes Tziprus fzigetében 5 

V Ki-terjedett gyenge virágzó keblében 
Zöldülő pásitba öltöztetett liget 9 . 

MelJynek a' terraéfzet költsonözoít éket* 
A9 Flóra kezei bihor rdsáival 

Bé-vonták padlattj'át kék Liliomival* 
A'"tollas feregek tsendítik vidékjét, 

Vidámító forrás hallattya tsergését. 
Füleket tsiklántat Nimfák* énekléfe? 

Szemet gyönyörködtet narants virága fzíne. 
Tsókoígatván gyenge Zefinu ízeiéi 

Szép ortzáknuk heves hannattyait t&rli ? 

Sziklánál keménybb fziv, melly nem illetődik , 
Tigrisnél fenébb vad, melly nem enyhítodik % 

Látván a' terméfzét' illy gy Önyörűségét, 
Minden vidámságra ketsegtető helyét; 

" De 

*} Momusnik az Attya az álom* 
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De váj! játfzodtatom ingadó elmémben* 
'S rofzt jónak itélem bal tévelygéfenihen; 

Mert ezek tsak teftnek tsalfa gedeléfi, " 
Ellenben hív fzívnek fzÖrnyű Öldökléfi. 

Vénus Kupidóval itt lakást vertének, 
Fertelmei fzékekbea mint Királyok ülnek. 

Fel-yonfzott ívjekkel vadáfznak fzíveket, 
Edgyűgyű népeknek hánynak tsal-lépeket. 

Szerelmes fzemekbe fzűaeket tűntetnek 
Erízékeny fzívekben tüzet éleíztenelr* 

Sok jámbor lelkeket ejtnek hálójokban. 
Számtalan ifjakat fojtnak virágjokban. 

Nagy illetodéflel fzemléltem edgy ifjat. 
Kinek Vénus nyila okozván fájdalmat 

Gyáízos panafzfzait jajjaival önti 
Siralmas, bás , forsát illy fzókkai jelenti: 

,,Ámbár ifjáságonr* első 'sengéjétol» * 
Mindég iízonyödtara Kupidú9 ívjérÖl ^ 

Ámbár Tzipreátot magam' oltalmaztam „', 
Szerelem helyétől fzűntelen távoztam; 

Még-is mefzfze ható Vénus mérges nyila 9 

Lépéfeim urán fzabad utat nyíta# 
Szívemnek fzegezte fulánkos lántsáját. 

Lelkem kozepibe intézte dsidáját; 
Meg-táitroda fzörnyen minden efzközével 

Szerelmemre vívó mézes meny kövével. 
Kapkodtam paishoz, mellyel védelmezném. 

Szűz fzívemet «> 's lelkem* meg-ne fertéztetném; 
De nem vala hafzna az ellenvetésnek > 

| Nem volt helye immár a' védelmezésnek. 
| Virtus* és Kupidó* tsalárd mefterségí 
i Meg-vívták fzívemet mérges édeflegi, 
A Már fzevelem* tüze ég belső réfzemben, 
A Háborgat fzüntelea faent cfendeíTégembefe* 
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Indulataimnak ííldözö habjai. 

Tékozolják lelkem* ízilntelen nyilai; 
SÖt nem elégfzik-meg Fénus* dühSfTége, 

Azza l , hogy éltemben gyötör kegyeffége * 
Hanem holtom után pokolra utat nyit 

Örök tűzre tüze kegyetleníil tafzitv — —* 
Óh ! fzívedhen hogy ha fzűz ifjú lehetnék , 

Lelked' rejtekébe hogy ha férkezhetnék; 
Fogadom nyújtanék erkŐltsös tudományt, 

Mellyel fzerezhétnél Örökös vagyományt. 
Moftan pedig kérlek, kövesd tanátsornat's 

„lm elődbe adom tapafztaláfomat. 
A' kis Kupidéval foha hartzba ne izáll , 

Mert fejem tefzem-fel, lábodról le-kafzáll; 
Mert ha Salamonnak híres boltsefTége ^ 

Fia Dávid Királynak kÖlönos fzentsége * 
£Í-nem mellőzhette febheto nyilait, 

Valyon , hogy győzheted te meg fortélyait^ 
Tsak a5 diadalmas i t t , a' ki tud futni, 

Nem pedig az a* ki mérget fzokott fúni* 
Fufs. tehát barátom fzornyü Tzipreától, 

Hogy rneg-menekedjél a' pokol' kínnyátóL 

A7 Magyar Kurírhoz írja D. G. Szolga-Bíró* 
Tj)éts i Magyar Kurir! gondom yen eránta, 
SÜ) Hogy deres paripád ne leheflen sánta, 
lm küldök fzámára három karikátskát, 

Hufzast, tízest, és edgy kormotz aranyotskát* 
Elég fzép karikák, edgynek sints~ hibája; 

Még-is ez az egéíz. világ' nyavajája. 
KÖltsed egéfleggel kedves Magyar Kurir; 

Hozzad siettséggel, a mit Szatsvay ír. 
Fajában. 17* Sfuniiy , 
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