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MAGYAR MüSA. 
Költ Bétsben lo. Októberben 1787. 

A jó Pataki Tqnúlók' igaz boldogsága ebben áll: 

A ' melly Tanulónak nemes terméfzeti 
j f J L A' Tudományt s virtust mint fő jót fzereti* 

• A' Tárfaságnak bolts törvényit követi , 
A' jóknak tetfzeni van igyekezetig 

A' kinek jó fzívét rrfzra nem hajthatja 
A' korhelység mézes mafzlagú falatja 9 
A' ki tanulását ferinjren folytatja % . " 
Ezt ám ki ki méltán bádognak Mondhatja. 

Ki illy tifzteloje a' fzép Xudománnak, 
Annak a* jó fzívek fok időt kívánnak > 
A' Grátziák ró fa kofzorúkat hánnak, 
Elete gyöngy élet a& illy Tanítvánnak 

Nem tefz hát itt fenkit boldogok forába! 
A z 5 ha van a' korhely Tekéfek fzámába. 
Vagy hogy eízik, dSsőJ, 's yadafz fzabadjábaa 

A* mint van az ötven-ötödik Másába 7 
£2? "vágy a1 Poéta efze pájkoíTága^ . 

Melly az illendőség hámján itt ki hága', 
Vagy a* kapás tzéhnek maga mulatsága^ 
De nem a Pataki Másak bolondsága* 
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Anaireon Goro* Ferfei, mellyeket irt a z Afzfziu 

nyokni l> magyarra fordítva. 

j§> ' Terméfzet fzarvat a bikának adott, 
j f j L A' lónak olly körmöt melly meg-nem hafadotí 
A* nyulaknak febefs lábaknak futását, 

Az orofzlánoknak fogak tsartogását, 
Gyorfan úfzni tudó erőt a* halaknak, 

Szálló tehetséget a* gyors madaraknak , 
A' Férfiaknak az hadi értelemnek 

Boltseffégét; de már az Afzfzoixyi nemnek 
Ezt mind nem adhatta; mellyik tehetséget 

Adta hát ezeknek? adta a* fzépséget; 
Ez olly j>ais mellyet a* bombi fe fzaggat 9 

Olly kard a' melly minden vitézt edgyre nyaggat * 
Meg-gyoz tüzet , \vafat , minden ellenséget, 

A7 ki %z Égt&l nyert ígézo fzépséget. 

Arrúl hogy Szükség i n a y a , ugyan tfák Anakreon 
"f^erféihol fordítva. 

$ ' Fold efsot ifzik mikor zápor veri ; 
j [ \ A* Földét fel-ifzfzák a fáknak gyokerí; 
A' nagy Tizeket a* Tenger fzomjű' fzija ; 

Ezt a* nap; a* 'ínapat a* Hóid karikája; 
Hát ugyan Barátim mit ofztoztök velem > 

Ha én-is örömem' az italba lelem? 

A Nemes Túdom&nyotat '.*Kül'únúfen a ^PoéJJst Ta
nulókhoz* • - . . 

Qui ftudet optatam curfu contingere metam, 
MöUa "túlit fecicqne puer., fudavit et arfit, . 
Acftinuit Venere , et vino. —. •*- HvraU 

A * regi Poéták nagy hittel befzéllik, 
^ 7 ^ N-em tudom igaz-é vagy talám mesélik: 

Hogy 
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Hogy míg Saturmis volt Itten e világba j 
Minden élt a'földön arany boldogságba,: 

Nem fzántott fenki-is, fem pedig nem vetett 9 

Még-is Uri módon minden el-élhetett; 
Ha tetfzett az ember ízemének fzájának, 

A* gyümöltsök 's barmok mind kéízen valánai 
A' leg-johb tsemegék edgyfzeri fzavára 

Zápor eflo módra háltak afztaiára, 
Minden él5 fának fzin-niéz vált mézgája, 

Effentziát ontott a' nyers fzöllo fája. 
Ekkor még az ilJyen könnyű élet mellett 

Tám fzorgalmatofan tanulni fe kellett. 
Szájából a' foha nem tanult Másának 

Köz befzéd helyett-is kéfz velsék folyának; 
A' koz ember-is volt edgy mefzfzire látó 

$cipiő9 Serieket^ Kató ? vagy bSlts Plató* 
De már hogy Saturnus az égből meg-tére , 

'S Birodalma fzállott a' fia kezére» 
Szükség az embernek fáradni és futni. 

Ha dolgában kívánt végre akar jutni , 
Izzadva tanuljon még gyermek korában 

A* ki kívánkozik a* boltsek forában ; 
Ha a* jó Poéták közzé kívánfz álni, 

Nem kell itt a' munkát 's efzedet fajnálili, 
Uly darabos úton kell elébb kéfzulni, 

Úgy fogunk dítsSfleg fzárnyain repülni* 
Ezt törte Homérusy Maré-is ezt járta , 

Még eddig az Halál nékik nem-is árta j 
Ezen ment Tating9 Gellert, $i tudós FbfteV-is, 

Lefzfz-is betsek^ ha a* világ véget ér-is; 
Ay Nagy Gróf TELEKJ\ Gyingydjijs máfpfe 

A' Magyar Pindufon meg annyi Árláíbk* 
De míg a* dítsSlTég nékik itt helyt aíott^ 

EUnfzem homlokok fok gondal izzadott* 
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Mert kinek elméjét munka nem reízeli » 
Nem igen lefzfz abból fem Póts fem P,étzelL 

A* kí Ifjúságát heveréflel tölti 5 

K61tségét kártyára > *s bujaságra kojti, 
Ha arról valaha jót fogunk hallani, 

Akkor kell engemet hazugtfak mondaqi* 
Minden Tanáló hát a* munkát fzereíle , 

Mint álnok Syrent a' heverést meg-vefle» 

Irta edgy Laíadalmi alkalmatojfágra Budai Efaias 
Debretzmben 25-iik Augüjlusban 1787 . 

t . • • ' • ". . " 

TTT* kefék rendjei a* b&lts Terméfzetnek , -
JL-4 *S feembe tunBképpen ki-jelentettetnek, 
Minden ré ízeiben e' roppant Világnak 

Mert példái vágynak edgy fzép Tárfaságnak. 
Ha a* tifzta Égre fzemeiraet vetem 

Két Társnak hívséget mindgyárt fzemlélhetem, 
A' nap nyájra* Hóidnak b 6vséges Világot 

Eftrásál, mikor az a* Tengerbe hágott* 
Ha méri a' földet: fzemem két tzirkalma 

Emelkedik illyen példáknak fok halma. 
Ti hangyák kis teftű de dolgos állatok ^ 

Szép Tápsáságtokban blveh meg-álíatok, 
Méhek képi vagytok edgy Respublikának* 

Mellybenfok értelmek öTzyeoIvadának^ 
(jalambok § Gerlitzék Tárfaság remeki 

Páros egyeffégtek & bffzélheíle ki ? 
Fénytík ez mín^í j f o k az áHatok között, 

Mellyékbe^feriTág és ^Ime kSltÖzÖtt. '"[. \ , 
"Hafcoló áiíze Ván az ollyan életnek 9 

MeUyben két Személlyék §%y teíié tétetnek. 
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Miként Heíperusnak tündöklő világa 

Minden Tfillagoknak eleibe hága, 
Es ámbár a* többek nálla nagyobb tellek 

Fényeikre nézve tulle távol eítek: 
Ugy az minden egyébb Tárfaságok felett 

A' fzevetet l.eg-fobb egyesiiléfe let t , 
Es ámbátor kitsiny Tárfaság magában 

Leg-mefzfzebb ki terjed fzoros határában 
Edgy férfi 's eágy Afzfzony öfzve kottetéfe 

Lett e' fzéles földnek még~teliyeiedéíe. 
Edgy illyen TátTaság fzuk fok Tárfaságot, 

Edgy illyen pár hagyott fzámtalan Qrfzágot* 
Ez ma-is ereje ininden Nemzeteknek 

Miqt a* fundamentöm az épületeknek * 
A' ki azért illyen Társ nem akar lenni 

A* kőz jóYigyekfzik erőtlenné tenni/, 
Es a* terméfzeti rendet háborgat tya 

Pufztulást keresvén meddő akarattya. 
Ez az oka régen hogy meg-btlntettettek -

Valakik magános eletet követtek. 
Ellenben mindedkor nagy betsben tartattal^ 

A' Hazailag által öfzve kaptsoltattak. 
FelsB tifztségekre ezek léphettenek 

Mikor alig leltek helyt a' notelenek. 
De ha ma jutalmok nintsen-is azoknak 9 

A' kiktől függ ftsáma a' Táraságoknak. 
A' Hazailag maga nem de nenj jutalom? 

Nem de nem ekeíTég és f6 nyugodalom? 
A* fold vetés nélkül miutedgy mezítelen 

A* Távafz virággal hág felyül a* Telén 
A' N a p , a' nap qélkul tsupán tsák Ejfzaka /+,tvft 

Bátor mofolyogjon a* Hóidnak ajjaka. 
.1* Férfi-is tehát ékes tsak Társával '. v.-. .. 

Ki hozzá köttetett a' Hitnek Iantzával«^,*v*t 
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E* nélkül bár légjen Jdízága *s mindene^ 

De nintfen az 5 ami leg-inkább kellene 
Változik az ido, tiniük a' Szerencse 

Te magadban éloi Szíved ez rettentse. 
Még íehetfz le kötött rabja az időnek , 

Hogy ha az oftroraló efztendok el-jonek* 
A* kínzó nyavalyák még rád tódulhatnak. 

*S erSs lábaiArdi ágyadba t$aphatnak5 

A* Hív Társ nem letét ekkor sirathatod 9 

De tsak mérgefedik vélle daganatod, 
Emberi íbrfodból talám ki-vétettéf. 

Hogy fegítség tiéíkííl élhetové lettél* 
Talán védelmeznek különös kegyelmek* 

Hogy nem rongálhatnak femmi vezzedeímek* 
Avagy nem közök-é mindennel a* bajok? 

A' nyomorúsággal edgyütt járó jajok?' 
De 6ríz fzerelme ajó Feleségnek;t 

Az Ukálegónak bár mindenütt égnek. 
Példa erre Tirfa Hugó Grtftinsnak, 

A' ki pennájára méltó Liviusnak 
Ez terhes tömlötzben létébe férjének 9 

A' midőn ládába könyveket vivének 
f Es onnan a' tolle jól meg-ol vastattak ̂  

Hafenld ládába viízfza hord'attattak 
Abba, ama köny\ek helyett férjét tette., 

'S maga a* tdmlöfzöt töltötte érette* 
Láfs itt mind hűséget mind nagy okoffágot* 

Láfs edgy Feleségben álló boldogságot, 
De légyenek máfok e' réfzben boldogok 

BóWog az 5 a* kiről morc fzóllani fogok* 
lyÉMMBtLajos ez 9 Marsnak volt Vitéze, 

A kit a' terméfzet remeknek intéze* 
I t 4 w £ Lajos ez , kinek fzéretete 

YJÚUÁ^ÍM Thréfián hatalmat vehete.^ 
Ók 
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Oh belefog *s valóban áldott győzedelem 9 

Mellyben minden fegyver tsupán a* fzerelem! 
De ezen boldogság m*»g vagyon tetézve 

K4&&24 Thréfiá Virtnfira nézve. . 
Mert mint a nap midőn iugárit ofzlattya, 

Külcmbö;téíeket a* Jzem nem Idthattya: 
Úgy itt a' Vircufok ekképp tündöklenek, 

Hogy kuitfml Ü;<I<JÍUÍ köztök nem tettzének^ 
Ha fzeméilyét né/ed tarthatod Nymfának , 

Va^y az árnyékokban járó Diánnának $ 
Ekés erkoltsében látod Locrétiát 

Okos befzédeben Surmanin Munár, 
Edgy fzóval e* Dámán mint KárbankulufoJl 

Láttzanak Társához illendő Vircufok. 
Óh boldog Tárfaság! óh tökélletes Pár! 

A'mellyet eágyüvé egyenlő virtus zár5 

A' rnelly egyefl'ég van a' teír *s lélek között, 
A' moft itten oí'zve két elmet kötözött 

Eágf fzív? edgy'indulat, edgy itt az értelem, 
Bár ha fzemélyt nézek majd kettőnek khm, 

Moft van hát valóban az öremnek hellyé , 
Melly a* víg hangokat az égig nevellye, 

Moft a* Hegyek's V5lgyek adjanak IVózatot; 
Mert RÁJwtíLajos Hív Társhoz juthatott 

Archimédes régen örvendett felette, 
Az elegy aranyat hogy jól fel-vethette, 

Moft Ikfaf&fliLajos tartatván Hymened 
Sokkai inkáb lehet néked örvendened9 

Mert tifzta arany az "a* mit feí-taíáltál 
FáradozávSidon illyen kíntset váltál, 

'S ház^G életnek van dítsoflegére. 
Hogy e* két fzeméllyben ennyi Virtus fére» 

Kívánom-is Hírek repu:,ön el-mefzfze 
Ditséretét példás életek terjelzize, 

Rogy 
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H°gy így a z idegen fSld-is tsudálhaffa, 

Melly drága Tárfakat fzült Piskólt és KafW 
* • — — — * ** | | , | 

Bofzfzüs - Alom. 

^ T p e ! sárga Morfeus? fatna-kl a' fzemed^* 
JL Száradjon ki minden sírjábdl tetemed. 

Miért fzakafztád-el tülem az almomban v . 
Kiért foháfzkodtam nappal fel-jártomban 5 

Hogy mondanád-meg: ha az a* kit fzeretek, 
Az enyim léfzen-é? 9s még vele élhetek. 

De óh Alom-Szüfzék, melly igen rneg-tsaláJ 
Hozzám hív ízívűhö'z, melly hitetlen valál. 

Még fzemem láttára máshoz ragafztottad, 
Almomban & Szívem' óh mint bofzfzontottad* 

Es ha talám hozzám jöttél volna reggel 5 

En megvétettelek volna fok méreggeL ' ^ -
Oh már azt gondolom, hogy engem' nem fzeret, 

Bánátimban aiíg ehetem kenyeret* 
Tsak azon hánykódom, hogy engem' meg-vetett, 

Az én Szívem-fele támmásba fzeretett*•', 
Ha vagyon valaki 5 a* ki meg-fejtheti••-

Almom*: üzennye-meg> ha meg-ü^énbed. 

ágy Magyar Müsátska a* PindiisYölgyébeif**^ 
• Tsak raoíl fekfzik vala Jümlök fekéílyébea, V -
Be lé vén az Egek' kegyelmes kezében 

• Még-gyögyúit mar penna forog a' • keiében;. * 
Ennék olly rakva volt himlővel .ortzájav 

Hogy azc gondolhattad a' yób moftohájaV 
Még-ís rnint ártatlan Juhnak Bárárikája 
Békével fzenvedte kíonyác nyoCso'yája:. 

Már mofl:, hogy ákal-ért a5 kínok yartyüról , 
*S huí a* meg.ért vere'fs gyürriólts aVfájaróL 
Örvendj Másain í örvendj í (nem fér többr) -? 
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