
MAGYAR MÚSA. 

lölt Bétsbea 13* Októberben 1787* 

Edgy Szamos-farti fttsJse ítéferves ny'Qgif^ 

TJ7tel9 ital 9 álotrs ^ fzükséges ez három* 
JL-£ Ezek néíkúl terhes az iga 's a járom* 
Nem hangzik ülyen jól ellenség tűz és víz f 

Borzad ezen fzokon a* teftben minden íz. 
Ennek edgyikével hartzol árva fejem 

Miólta az anyám emlőit néni fejem* 
Kenyerem m^g^fzi Szamos vize Arja . . ' . 

Szántsak veíTek bovön* tsak azt leli várjtr* 
Ha végzem1 keferves Tavafzi munkámat 

Hintettem a' földben zabomat, árpámat; 
Ki tsap a* partyából, mint moft-is nem végm 

Zobogva , morogva fzalad a* térségen^ 
Ha bé*boronákam Tengeri-búzámat 

Haza nem hozhattam még a* boronámat* 
Ki fzSkik éjfélben d bé-onti a' határt ; 

Éppen így rettegte nagy-Apánk a* Tatárt? 
Nem vehetem hafznát Öfeí Vetéfemflck 

A* foga-js tosdás a' farl<5 kefémnek j 
Mert vifzi a* magot a' Teiíger öblébeú 

Vagy bé-takafgattya maga févenyéteti* 
Ha pedig néhánykor Céres meg-érlettt 

T$kéll*tefTégr» vitte fe lnevel te : 

Ess® éém-
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Céres ellensége? Neptunus araítya, 
Sír Céres, I^uiikon a' kaláfzt izaggattya. 

Tsuda dolog! Céres, Neptunus edgy telivér, 
De még-is Neptunus Orfzágában nem fér* 

Az íírenejfo I-:ö>:í-is meg-hűk a' ízei-etet., 
As-ért éli'z óh Céres! ílly kínos életet. 

Az özvegy afcízonynak préda a' joízága 
•Európában híres Ersébet orfzága, 

Sohol íe jár Céres máíuít Ladikokon 
Áldoznak 6 néki a' zöldes hantokon. 

Ha lé-kaízálom-is ellykor a' rétemet, 
A' habok gyűjtik fel fokfzor a* rendemet* 

Szarvas marháimba van,igen nagy károm,. 
A' dog el-puiztíttya tsak hever a* járom; ' 

. A' legelő mázon a' íu , mert ifzspos 
Tele vagyon sárral, vízzel minden lapos. 

Nints a Tehénemnek vaja» nincs mezeje, 
Noten no az igás lovamnak a* feje; * 

Ha botsátorn nyájam a' sik legelőre 
Kefergek; mert nints fó tudom jó előre* 

Ha a' Hatá:rIfíen a* határt kerüli., 
Konyvezo fzemekkel a' kártkeferűli* 

Neápoly Orfzága njnts olly rettegésben > 
Bár a' VéíüTius Jégyen füfíöígésb'en. 

Meffina nem retteg jobban az Etnától 
Tűzzel és kénkővel égo patakjától* 

Retteg Islándia ha a' Hekla fzája 
Meg-nyílt, tele tűzzél a* Krá bla pofa j a ; 

De én jobban félek a' Szamos árjától 
Az lírennek réám ; rohaní átkátdU 

Ha éjjel hallom a'Stráfa riv^Ilását, 
Ezen oftor víznek púfztító futását, 

Tárfalmmá léfznek Danaus Leányi 
Rafia vizet nem fog', a* hafzon parányi. 
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Ha így tudni Király jáfefémnek fzíve, 
Hociy illy boldogtalan fok adózd híve, 

Könyveivel mosná kegyelmes ortzáiát 
Reánk ki nyúlytaná Királyi páltzájit. 

Szánnyál meg Királyom, tónj^oruíj {(lenem 
Ki könyörül rajtam ? fenki fem ha re nem, 

r-F., 

Edgy efmérétlen Fersfzerz'út'óL 

TT^átzia Havafí hírefek valának 
O i> 

JLJ> Elsőbb fzázadahban, míg ki nem halának, 
Híres Madarai (minthogy Dátziának 
Arannyá , Búzája, s Bora van magának.) 

Romának Sallai midőn oda faadták, 
Sciihák Madarai'féízkeket kaphatták, . 
A7 Kányák az után, 's Baglyak meg-fzáihatrák* 
Noha Bánfi Hnnyadon 9 a* folymot tudhatták, 

Míháily Vajda alatta* Varjií 5 vagy Bagolly, 
A*'melly'addig vala ( s tám moft-is) minta'moly. 
Sasnak monda magát (bár el-maradt konkoly) 
'S Ölyvre 9 és Sólymokra vefzedeimeket toly; 

Oíztán Mirifzldnál Ölyvek 's a' Solymatskák 
Meg-fzoríták 5 (miként Egereket matskák) 
A' Marosportufig üzék az Ifiacskák, 
*S öfzve rontatának a' Bagoly fiatskák* 

Kik meg-maradhattak futnak Zalakaára, 
Zarándj, vagy Hu.nyadnakköfziklás Dombjára, 
Egeréfzní onnét jártak a* pufztára, '* 
Jövendőt Huhogván Hámán ablakára. 

A* Kánya már elébb féfzkeket formála, 
l^ííg az ö'lyv *s a' karuly Bankák után jára 

(Nem 
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6So 9o$ #. $o* 
(Nem vélt még akkor jd a' kánya tsatára) 
Még az ölyv nem hága (vagy karuly) annyira, 

Yertséb5l-is ágy lett Kányává, *s Kányából 
Ölyvé kortsofodot, de bezzeg házábál 
Kl ne.'i ment u könnyen, de oly vet honnyábói 
Űidozei bár reízt nyert gyűjtet Prédájából. 

Minap ofztán esmér a' Baglyok fel-k5ltek , 
Sok rágt Ölyveket fofztottak *s megdőltek > 
'S hogy elol-jároi kerék alá dőltek 
Haholás Jelei magakan bé-tökek. 

A* Héják ártatlan Pipéket fzaggattak 
Tizen ötí-i* rá ment egyre (ha kaphattak) 
Hollók íífiából némeliyt elragadtak 
Kik Bagoly köntösbe Krdoken tartattak. 

Minden Madarakhoz el-hatván azon hír* 
A' izárnyas állatnak mindenűt fzíve s í r 5 

G/i i ia l a? Kányákra — fok titkos petina-ír 
Mis madár raiattak, hogy Sagolyal nem bír* 

Merc a* B^g-jíy a id ig , prédálni járt éjjel 
Más madarak ellen, *s már nappal jár ftéjjel 
NJ .H éJ ma kápaí'zta levél , *s ketske tejjel 
Eroi2ako^kodván halállal *s fekéjjei.. 

Ezt látván a' Sólymok 's más hemesbb Madarak 
Kiki monda ink:ü>!> meg-halni akarak * 
Vdgy Bagoly íVekbui ftemet ki vakarák^ -
De titkot magamba tovább nem takarak. 

Titkoa Gyűlést ütnek, *s tsak a* Safstól félnek* 
*S bár edgy fejű Safsrói tsak kevefet vélnek » 
De a' két fejűnek Ojs-Frigyet itéínék, -. 
Ki fzarnya alatt rég békéűegben élnek. 

Az ölyvek '$ karuíyak fok Solymakat néznek9 

Hogy elol-jírónak kit tefznek *s intéznek, . 
Edgyet látván bSltsnek, mást pedig Vitéznek^ 
*S "a* Fii<jyetlenség-i« teásénak aehézösk; 

íti-
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Itilék a' Grifet a* kétfejű Safstól 
Kérni^ B* Hunyadi közelebb Havastól, 
Hogy békével élne a' lud a' Farkastól * 
'S a* fok nemes madár a' Bagoly-Kakastól; 

Bár hogy B, Hunyadi A&-fzál oldaláról 
Eágyik folyom Bécsbe,. '$ repült Bontzidáról » 
(Es mindenik Grif már) még-is kŐ-fzáiáról f 

El-nem íelejkezet 's ama hazájáról. 
Kéri minden Madár a mellyik tsak fzolhat 

Az Rgtol *s a Safstól (mert ettől tanolhat 
A ' Safs<»ház *s Hazához hibát mint pótolhat) 
Az~is ki előre mindent nem fontolhat; 

Látván a' két fejű Safs-is érdeméről ? 

Hogy a Grif leg-régibb -Sollyanri féfzkérpl > 

*S érdemekkel gazdag minden elejéről 5 

*S Kormányozó~is volt még duso nevéről. 
A' nagy Dátziai nemefebb Soliymoknak 

Ölyvek , 's Karnlyaknak \s minden Madaraknak 
Körmányozójává tévé a'Jobbaknak, 
jfis Büntetőjévé a* ravafz BakJyaknak. 

Örvendj Dátziának már minden Madara 
Áldás lefzfz utánna 's az élés {zápara 9 

(Tsak békeffég légyen) lefzfz teli kamara 
Mindennél r ki földet Ekékkel vakara, 

'S tsak felettébb való igazság ne ártson v 

HamiíTágba ne félj hogy Ő pennát mártson > 
Vagy hogy a* kányákkal^ vagy Baklyakkal tartsa^ 
*$ nemesbb Madarakat érettek megbántson. 

Örvendjen a* Fetske rs Télbe-is íparadgyon <> 
Tsak kártévfi veréb előtte S^aladgyon, 
Kánya-is féfzkétŐl mefzfze ne haladgyon 9 

Vagy Ölyvnek *s Karulynak jobb kezet már adgyoa, 
Mert ez a Grif3 tudja hármas fzegelettelj < 

A' itánnas nemzetet mérai fzsretettel, 
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Ezért-is v<5lt hozzá minden Tifztelettel, 
'S még Pilyhe'fYégében Öreg betsíiletteL 

Örvendjetek Sólymok! Huny ad 's Gyalu Várát 
Kik ina-is lakjátok \ bontzida hitárát 
Mert: A* k i , ki tépte vóit attya fugárat 
Fiában meg-adía annak méltó árrát. 

Vigadjatok Ti-is Ölyvek és Karnllyak, 
Mondja minden Madár: hagy fáfzket árullyajc 
Nints okom, sot inkább fefzkembeü avuliyak 
'S fö Kormányozomhoz Örömmel járullyak* 

A* Kánya-is léfzen bátran a'Baglyákan , 
'S malom' Egereket foghat padláskákan , 
Azért van tolla az Kánya lábatskákany 
Hogy dolgozzék bátran Müheilyen 's Bányákan. 

Örvendj te-is Tsoka kapd-fel tzimbalmadaí 5 

E' nagy ízárnyak alatt kopátsald vafadat, 
Kapákkal 's lovakkal kapád araiadat ̂  
Jó ársn adad-el roítádat *s nyárfádat. 

A' ragadó Héja pedig méltó ha fél, 
Ki tsak há2i fzárnyas állatotskakot léi> 
Mert a' Griftol reá kemény ítélet kél , 
Ha tsak vad Madárral (mint a* Kariily) nern é l : 

A'Goiják ?s Gémek-ís Grifunket uralják 
AiázatofTággal gyakran udvarolják^ 
Kúlömben magokra aJ gonofzt hárolják 
A3 kéí-feju Sastól; ha Grifet meg-tsalják. 

Örvendj te-is Harkály bár lépes kopárból 
K i e s t é l , (a? hová máfztáí volt nagy sárból} 
Néha fzerentse kél a* méltatlan kárból > 
Bár meg-vetve ifzol keferií pohárból/ 

Levegő Egünknek minden madárkái, 
Zengjetek! mert vadnak mind annyi barkái 5 

A' két-feju Saísnak 9 a' hány patsirtái, 
*S takarnak titeket a* Gri£ fzirnyatskái* -

Pa-
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Patsirták kedvese nhxén a' Grif fiak 
Bátrak és tanóltak, bár hogy még íffiak 
Léíznek a' kétfejű Sasnál Udvariak * 
Es nagy Dátziánkbavitéz Soljom fiak*' 

Levélj edgymhány fzükséges dolgokról? irtaSz+K.M* 
M* M. I~nak 1782. 

I.) Ö^zükség gondolkozni ,* mert a' nélkül léfzen 
Ember, bárom, *s tereh hordó Jó egé&fzen* 

a.) Szükség fzeretni-is;•• mivel a' fzeretet 
Tsak egyedül tartya fenn a' terniéfzetet. 

Semmit nem fzeretni, fzomorú állapot 
A* nélkül minek-is nézni a* fzép napot. 

3.) Szükség tárfalkodni tanált emberekkel* 
Kik fok dolgon áttal búvtak elméjekkel. 

Kik kérkedés nélkül tudják a mit tudnak, 
P\yájafok5 igázok y '& nem igen hazudnak* 

4 / ) Szükség változtatni a mulattságokat, 
Az élet dolgait könnyítő dolgokat; x • 

Mert másképpen igen unalmas az ido<> 
Es huizon-négy óra gyakran edgy efzfcendo. 

J.) Szükséges, bog}? légyen edgy ollyan barátod, 
Kinek minden dolgod' bátran meg-mondhatod: 

A? kitol hafznodra vehefs fzót tanáísot, 
A* tanáíshoz néha adhaflbn kalácsot, 

A' k i , mid&n lelked züt zavarban vagyon, 
Enyhíttfe a' gonofzt, hogy ne nyomja nagyon» 

Málattságaidat vidámul nevelje 5 v 
Személyed y mind piagát 5 fzínte úgy kedvelje* 

6;) Szükség elrve edgy jól el-kéfzillt- vátsora, 
Ahoz jő kedvű társ, 's pintzéd' leg-jobb bora* 

7 . ) Szükség éjjel edgy jdl vetett nyoCzolyába* 
Bé-fekünni annak puha hajlékába. . 

•' Ott 
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Ott á* paplan alatt fzerelmed' tzéljávat 

Szerető fzivednek fzentelt báíván&yával 
Olelgetés , 's tsókok közbén nyájaskodni % 

Szerelmes karjai között el-nyágodnL 
JL' píros hajnallal fel lehet ferkenni, 

Frifs kedvel a* tréfát újra el-kezdeni* 
Vgy~é kedves Ötsem , a' nyájas életre 

Mind fzükségek ezek ? V i g y élfz té hedtredre 
MióJta Sófiddal te öfzvé köttettél, 
' Általa, mellette, ezekből réfzt vettél* 
Kívánom ezekkel foka éíhefíetek, 

Engem* hív atyafit hókig fzereíletek* 

Tudománybéli Tudésitás. 

! • ^£ TVnere Ábrahám t W k a* Köveknek é$ Er* 
V tzeknek bülsS meg-ismértetö jegyeikről írott 

Könyve , melJyet aT tan Aló ifjúság hafznára Magyar-
ra fordított, és a' két Magyar Hazabéli Kö és Ert z 

nemekkel 5 a' Példákban meg-bfivített Benko Éerentz, 
Szebeni Ref» Pap* Kolosv* 1787* in 8* 

a . Magyar Minerálogia, az az : a* Kövek és 
Ertzek Tudománya , mellyben öt feakafzokban írt 1 ) 
A* Kövekről és Földekről a ) A" Sokról, 3 ) Az 
Enyves és Ego Matériákról 5 4)^ A' fél és egéfz Er* 
tzekrfil, ^ > A* PetrifikátumokróU BenkS Ferentz 
Szebeni Ref. Pap. Kolosvár 1786- Mind a* két köny
vet a' Fordító maga költségén nyomtattatta Nemze
tünk jhafznára* Melíy matériákban nyelvünkön ezek 
az első könyvek* f Találtatnak.GySsbea é$ T* Sz«* 
aentfi Nagy litván ÚrnáL 
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