
$ 0 $ (LXXVKi.) $ & | a 3 

MAGYAR MÜSA. 
Költ Bétsben 3* Októberben ky$f. 

Ritía-fogú füsüf vagy: J* Bo^ha meg~fmtmtziáz* 
tatásának lewdja* 

f ' gaz-é? vagy tsak.az ollyári éfzbek roívé* -
Mellynek kokott dolgot fzeret/á forral fzive*. 

Hogy a Parnaílufi hegynek a* tövébe 
Edgy büdös tó vagyon, *s annak közepébe 

Szánies Kritikufok és M^mufok ülnek i 
'$ meg-gyalázzák mind azt3 a' mit ináfok feulüefc 

.Mindenek közztliok vifel öjly ízhiáéUt $ 
Hogy a' hegy-hágótiak veden haladékod . 

Bennem-is volt hajdan ölly ináálat *s fzándék^ 
Hogy ha léjánd nálam vers' író ajándék: 

Mind addig igyfekfzem e* hegy' tetejére^ 
Míg fel-nem vergődöm fzínte köldökére j 

D e \ látván a* féilyebb említeti fokságot5 

Tálam félbe hagynám ezt a? tréfaságot; 
Hanemha a' Másak ízivéfen hívnának^ 

'S fel-menetelemre kezet hyfijtanáriak"; # 

jEgyébkéííí-is 5 pennám, riioft olly dologról í r j 
Meíly páttatíó *'s ugró fzáp tehettséggél bír. 

Ki tudjai hát ha még kapok oüy.erBre,. 
Meíly engem fel-etíiel fzintén a' tétőrei 

Még~az-is megJeleN hogy. a Bolha* dolga * 
Lefzfz engtu. a* hegyre fel-emeio íáolg*.- ^ , 

B b b b " Tsafc' 
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Tf ak ballagok téhat 's írok a Bolháról f 

Ifzen Ifieni kéz' remek munkájáról. 
De ? mint kezdjek már moíl az árva' dolgához ? 

Dicsérjem? vagy fogjak meg-síratásához? 
Majd el-ig felejtem, mindent meg-kö'vetek, 

Hogy edgy Otsmány Bolha-nevet emlegetek* 
Mert édgy helyt nem régen olly gyűlés tartatott, 

Mellyhen mind azokra nagy átok mondatott 5 

Kik a5 Bolha nevét úgy vefzik fzájokra, 
fíögy elébb kerefztet nein Vélnék magokra* 

Talám azért, mert rát fekete a' b'öri ? 

'S olly fzínt vifel, melly fzín az Ördögnek fzorí? 
De ez nem elég ok 9 a* meg-átkozásra ;* 

Mert illy okon esne átok fokra másra. 
Talám azért ? bogy o minden lépésében 

Hebehurgyálkodikj *s ugrál menésében ? 
A' tekenösbéka véfz így elsőséget, ''„. 

Ha a* reíl járás tefz IíeIIemeteí]£get* 
Talám azért, hogy az olly réízt-is meg-járja 5 

A* melly ben, leg-inkább fekfzik a' bűn sálja? 
Ez még inkább fzolgál a becsületére , 

Hogy ott kutat, 's még fem posdúl rofzra vére* 
Végy magádról példát^ magad* mhu vifelnéd, 

Ha á' Bolha helyén ollykor helyed lelnéd? 
En tudom , hogy heves- véred fei-forrana, 

'S azt niiveinéd, a' mit a* teft javall^na* * / 
De ebben bár vegyél leg-kiffebbet éfzre, 

Mikor a' qvártélja efik ezen réfzre. 
Mihei^t éízre vefzi , hogy olly helyen múlat » . ' 

Melíybé koholtatik a3 vétkes indulat: 
Egyet kenőt ugrik, 's már mefzfze van tőle. 

Ezt tartsd példa gyanánt, 's tan áld- még belőle 5 

•Hogy 9 ' h í történetből a' bűn kát-fejére — 
Rá akudíz'a dugd-bé azt , Vfuíi tőle mefzfzére. 

Talám 
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Talím azt tartottad o benne hibának > , 

Hogy kevés pihenést ád fzemed héjjának ? 
De'ez-is betsölni való % bolhába-^ 

Hogy nem hever foka a' meleg dunnába; 
S&f másnak lem enged arra. tfendefleget, 

Hogy az aluvásba ne fzakafzfzon véget. 
Bolond! hiízem ha e2 lel nem ferkentene v 

Talám biróra-is ki-kelnél ellene. 
Mert el-inulafztanád köteleíVégedet, 

Tsak tanyául űznéd a' fej-tett végedet* 
Meg-fzínne a* vérnek foJyáfá te-benned, 

'S mint Lóthné Afzfzonyom, bálványa kék lentied* 
Ládd-é, hogy ezzel-is a* hafznodafc tefzl; 

Bátor buta efzed ezt éfzre nem v.efzi. 
Talám kis "dolognak tartja oret fzemed? 

Ugyan kérlek! mivel neinefebb a' nemed? 
Te tsak nevét tartod az emberi képnek 3 

/S ha ember vagy, .magad nem tarthatod égnek.. 
Mert az épségedet még ott elrVefztettedf

5 

A' 'hol* és a'; mikor eredeted vetted; 
„Ez pedig, a' mint jött az Iften kezéből^ 

Moft-is az az épség tettzik-kí fsaméból; 
Kevésbiil áll ugyan tette a' bolhának 5 

De a' kitíiny dolgot nem vélhedd tréfának; 
Mert a* kis doigot-is 5 az Úr teremtette, 

'S még nagyobb remekét az illyeabe tette* 
Kitíiny a* bors; de van e* ollyan ereje 

A* töknek ? bár ennek fokkal nagyobb feje* 
Kitíiny vált. Nagy Sándpr; még-is nagy a nevei 

•Mert a'.yilágrbíró, 6 5 *t nem. Pyrrhus leve, 
Tfinálj nékein5 ha túdfz, edgy kis ugró. férget; 

Ha nem tudfz, ne okádj a' Bolhára mérget* 
juthat-é efzedbe mikor történhetett^ 

Hogy oftoba fejed ennyire mehetett 2 
Ha, 
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Ü-L éietn tudo<í i hné meg-ífpm i*iej/ff ~ 
>:a^ad pedig tudod, ví'ge^éfed helyet* 

Fia £.*?cl feküdt vala az LTr ny.--mó kese; 
ü^: végre ineg-í^ána, *s neked is kedreze. 

Mert o\\y Királyt rendelt . ki ád föabadságot 
Arra 5 hogy helyedbe lát.hafs oUy világot f 

Meily meg világítja a letétben ulot-, 
'>; a* tudatlanságba ízinte el-merűltft. 

Assomba tsak hamar tngg-fordált közretek 
iiílgy l'fóféra tiá7 s hozzája gyűltetek $ 

Ki? mn*5n oktatna az Iften útira 9 

A' Bolha nevér-is íel-vétte fzájárá, 
Fef-íbi'f íí bennetek a' méreg ellene, 

"S t:ináísko2Eok, veje tenni mit kellene* 
Azt végzitek 5 hogy az köztetek nefzóllíiá| 

Ki Patakig és nem Debreceni volna. 
Óh oílotía íVjek! óh bolond tegezés! 

Hogy lehec bennetek iUyen ellenkezés? 
Kítui tanáí-áíok ez eizeiölléget9 

Ho^y r$ak ez , 's nem amaz hirdet békefféget I 
A' Kcrefzryéni név mint illik reátok y 

Ha a ízereteret így fel-ofzlatjácok? 
Oftobák! a' Bolbtit az Úr teremtette> 

*S az Urnák munkáját ez nem említhette? 
jíints femmi fzeretet valóba h?nnetek; J 

Mert ha *<Slna* így nem'lehetne tennetek. 
Szíveteknek táját a* gyűlölség, bírja, 

*S el-vefzti, ha az íTr azt kornyul nem nyírfa* 
- ló Koma! romláshoz kéízűlfz. ha így tefzéí; 

jfyloft tettél valami, majd femmi fem lefzeU 
Ha a' Bolha nevét moft nem fz«?nvedfaeted» 

• Még yégre a* tetű marásuis fzereted* 
Jíem tudom, mitfqda inűáUt*vezére?. 

Hogy kettős fzívedbe tsak Debretzeu fér-eí* 
" Talám. 
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Talám pogíny módra Khinába fzülettéU 

'S min* edgy Pogány , Láma* tifztelöja lettél, 
Lámába, a' Khina, még azt-istifneli^ 

A* mivel nálunk 5 az ámyék-fzék van teli. 
Illyen lefzel-é te? én még ágy ítélek9 

Hogy nem hók még benned a* jóra kéfz Lélek, 
Nézd a' terméfzetet, meíly fzíved formálta; 

Ugy~é, hogy azt , fcettó's edénnyé1 tfinálta| 
Tfak e2 is tégedet Cba jóí gondolkozol) 

Arra tanít, hogy te ftintén úgy tartozol 
Az edgyik fzetnedet, mint a* mást fzeret'níf 

Rá" is edgyel , a* mist nevetni s meg-vetöi 
Vallyon.<> ama* régi dögnek* helyt adnál-é ? 

Meíly azt javafblja , hegy légy tsak a' Pálé 
Hifzems ha Pál plántál, Apollós vizévé 

Ontözget5 's mind ketro bán edgy tsemetével. 
Tudod, mindnyájunkat édgy Iften teremtett; 

Közöt te , és kö^tunk^ edgy J£özben-Já$c5 lett ; 
Edgy a* Hi t , tfak edgy, ?snem többfk

9 Kérefztség«is ; 
Edgy a* plllya-rfotásj edgy af fel-tett végris. 

IsTe bérmáld Jiát magad ez*,- vagy más' nevére; 
Mert nem tsak arra, *s rád hai-ki az Űr vére* 

Edgy jele te benned az a' rofzfz elmének 9 

Hogy belyt akarfz fzabni az Ür kegyelmének. 
En ugyan, fbha-is nem láttam Patakot; 

De ezt tudom,* hogy már fzuít fok jó Ifjakot; '-
A* juh akolbcJl-is tudok én Dávidot, 4 

Kit áz LTr kedvelíett, bár Semei fzidott. 
]Nem vigyázz az Iften helyrey fzemre, főre; 

Mert a belsőre néz, és nem % külsőre. 
Te pedig tsak pufzta neyét emleg ted 

Debretzennek > *s azt fera tudod, mért fzereted-
i Szeresd! ha íz éreted , azt jól tselekefzed; 

De mást ineeHie utálj» míg van edgy kis efzed. 
Ha 
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Ha hiba voína-is ez vagy amaz réfzbe, 

Není koteleííéged 5 hogy azt vegyed éfzbe* . 
Va:?y, ha éfzbe vefzed, ne add más* tudtára,. 

áogy az-is bigygyefzfze többeknek orrára* 
Meg-vetfze' már mindent edgynek hibájáért? r 

Le-vágfze* edgy erdőt edgy görbén nőtt fáért? 
Ha vefzel magadba éfzre edgy kis rofzfz vért,. , 

Ki-ontod-é véred mind, a' meg-romlottért? 
Edgy vak kö'rmetskéért, kezed* el-vágod-é? 

Edgy kis pattanásért, nyelvedel-rágocúé ? 
Ezt 5 ha zfzedzn vagy , tsak nem mivejheted; 

Hat edgy. Patakiárt s Patakot meg-veted? 
Jó hogy illyen romlott éfz nintfen mindenben 9 

Mint te benned vagyon. — Iram Debretzebeiu 

Tele Pap 'Sah 

HpTuda! Pap létemre nem Iátok fsükáéget 
JL Záros Kamarámba találok bovségat, 

Egéffégern vagyon ételem x
 ?s italom 

Kérni keli jneg-adja ezt az fóbb hatalom! 
Tsetideffégben élem magános életem 

P$r nélkül végezem hogyha végezhetem* 
A* pirosló Hajnal ineg-nyítja fzememet, 

Hát isiért rontfolnám az ágyba teílemet? 
Ha indái a' fényes nap gyors futására, 

Fei-vifzen njingyárt a Pacnaílus halmára* 
Befzéllek jó reggel a* tudós Másakkal. 

Kezet fogok mingyárt a' fziízebb Nimfákkal* 
Közönséges helyen mikoron áldozom 

A' bünos bűnei kotelit oldozom. 
Van iften , van Vallás 5 Iften a' fzerzSje 

Valamint e' roppant Világ teremtője j 
• ' " . ' • • * • "": Mi 
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Mi légyen a* Vallás belr

éo terméfzete 
Tatíítom : az Ilíen *s máíbk fzereteíe i 

Ezt pedig végezem tfak rövid igékkel 
Farizeus'volnék bővebb befzédekkel* 

Ezek után ismét fontofabb dolgomat 
Kezdem és végezem az hivatalomat, 

A* nap ha fel-hágott az Égnek hátára , 
Rövid árnyékot vét fold golyobiílára; 

El-hagyom akkoron tanító fzobámat 
Magam meg-tekíntem fúítolgo konyhámat^ 

Hát már kéfzen látom fokfzor afztalomat 
Vígan efzem, ifzom jó izil botomat* % 

Há pedig Morféus hív nyugodalomra 
Szememet ingerli a* déli álomra: 

Két fertály órában teltem meg-friíléli 
Érezhetőképpen erőmet neveli* 

jfjú barátaim vidám áll-ortzákkal 
Szemöldököm rántzát ilmittyák tréfákkal; 

Szép« virágos fértem érzékenységemet 
Elevenné téfzi» hizlalja fzeraemet; 

Ha így a'terméfzet kedvemet töltötte , 
Esővel a' földet Orion nem öntötte, 

Sétálók * ) a* febeftjéffínos víz partyára , 
Itt-is edgy kis gondom van a' Libellárat 

Itt pihenést véfzek fzép fák árnyékában, 
Hát itt-is a' Másak ülnek edgy fórjában* 

Bámulva tfudálom-a* zöld terméfzetet 
A5 fok gyumolts fákat mint fzép épületet 9 

Ha a 'nap eksietnyugavó-helyére-' 
pn-is botsátkozom ugyan fenekére; 

A'se-

*) Hogy valaki sétalhaiFon nem kell arra fzáz aiany a* 'séh*> 
fee, hanem tfak a' tfiagaifcr&vál vaié meg-elé$ed*s. 
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A* fetát éjjelből nappalt n.ém tfinálok , 
Teremtőm tzéljának $ mert ellem nem állófej 

Nem akarok letini Bagolj vagy Denevér 
Alfzöni^ ereimben ha jól forog a* vér* 

Kedvefek^ józanok álom látáfaim 
A* ínidön befzéllik reggel várikofainu 

Ha ki e5 világtól magát meg-ojhaitya, 
A' Titziús fa fi a maját nem fzaggattya* 

Boldog ^ a* ki.iheg-fér a* maga" boriben 
Nem érez töviflet az ujja hegyiben. 

Tindálnak bé-dugtam rágalmazó ízáját * ) § • 
Ha nem kölzözüiné újjabbaíi petjnájáu 

V. F. 

Éiiiwnr-r- • •• • v.' ...'•II.I • • r • ,,.1 ••! • •'r. „ ^ L « — s — ^ 

Baviá ^er* a rofzfz KerefttyéríféL 

T^ri ífusöak mit érfz ember tsak pufzta nevével $ 
Jl2i_ Hogyha nem élfz kegyefen fzent akaratja i/erént? 
A' név není bafznál feminit bizonyára magában: 

A* ki Gerefetyén'-is ordog' edénnyé lehet ̂  
Hogyha az ÚR ISTENt nem féli 's áld}aí válóban^ 

'S hogyha günöfzsággal él té '^lyáfa, tele* 
.A ' ki akarfz igazán *s valóban lenni KerefztyétM 

Élj fzentul 's kegyéfen s mégy úgy az égbe; ne 
féljl 

«*) A' Natúraíifták úgy adják eíöí a' Papi-rendet i mint fős* 
vény és ajándékon kapó tárfeságot; nevetik azt" a* Geha-
zi fösvény tfolárdságával ? azzal-is 3 hogy a* -nagy ájándé* 
kokat fzerétik az Ekkléfiáftikufök, égéiz erővel Elifeus-
jiak akarván azt adni nieliyröl vagyon emlékezet % Kir. 
ii $ f 
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