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AGYAR MÜSA. 

Eölt Bétsben 34* ^Októberben 17S7. ' 

JoW fl* l i esméri inagdt alávalónak —!Pe7i Í2U 

Tirtaeus Laarushöz* 

(£*zereti a' fzép bírt az~is a5 kinek nints, 
"$*3 Kap rajta 9 'mivelhogy ex a* leg-dtágabb hints4 
"Kints-ia egyéb femmi3 minden el-mulandó, 

Egyebek el-veíznek, tsak e> maradandó* 
Araynál, ezüftnél^ 's minden gazdagságnál 

Jobb a' jó hír* nézd bár ezt bolts Salamonnál* 
A' Pálé hát Pétert méltán öfztö'ntfzi, 

Hogy bátran kéredzék a* Poéták közű 
Szeretik ugyan-is majd minden emberek 

Boltseknek mondatni^ fzabó , ízots fufzterek, ($ 
Szeretné Péter~is, de van e* tzimere9 

Mint a Poétáknak ? vagy tsak varró fzere* 
H h h b Kivin--

Ci) Socratés azt mondja vala, líogy fia vala&i a' Theatnimon pa» 
rantsolná, hogy álljanak-fel a1 vargák, ötvefek, takácsok s. a t, 
tsak azokállanának-iel. De ha az okosodnak és igazaknak pa-
ramsolná, az egéizTheatrum fel-kein e. Igen káros az élet* 
ben kivált az, hogy az embereknek nagy réíze, mely bolo*^ 
fcpltsaek álitj* má^át. 
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.Kívánna mint Iftók menni Debretzenbe, 
*S fogát érdem nélkül vágni kegyelembe. 

Jó gufrug, meg-vallom, faluból városba, 
'S pajtábal röfögni a virágzó to'sba. 

Jd-is volna ba rá illenék a7 paláír, 
Es ki nem vetnék a' templomból Dzziáft ( a ) 

Eddig-is jól láttam, de moft jobban látom. 
Hogy néki van feje Lauré barátom! 

Vágyik mint a' róka az édes fzölöre, 
Bé-is megy, ha néznek tsak a fzeanre-'s főre* 

Mert vagyon Áchabnak v^y jufsa vagy botja, 
'S fejet hajt Pannonnak ártatlan. Nábothja, 

Váljon miért kíván a' matska azokkal, 
Oly fzép begyen lakni,» az owfeláwokfcal? 

Hogy ezekkel Linné tette egy Ordoba ? 
Tsak mafacíj kunntótsa, bot yaló.horddba* 

N«m leket a farkas együtt a |uhokka4, 
Ártalmas fegH nyáj az ártatlanokkal 

Ez a' gyönyörű kert méhet, nem daráit vár , 
Dongót és ló-daráír bé-botsáeani kár,, 

Kulö'mben Barátom] nálam az a vo tum, 
Minthogy Péter nélkül a Pationum nem totum: 

Botsásd-bé, Kegyelem Orfzágábán élünk , 
Ma érdem nélkül-is jutalmat érdemlünk. 

Beim van Piiátus-is a Hit* Formájában, 
Noha nem tartoznék oda valójában. 

Üfz az almák közt-is némelykor valami, 
Melyet el-halgatok, ámbár jól tudom m i , 

Nagy fák között terem az apró áfonya y 

Tüske-fa, pagonya., (3) & a' galagonya. 

Saul* 

f \ £1 Sevé^-£ £**& feerentóéj* veiVti-eJU tásÁ *. &rm*2Í> 
ig) hl egy közönséges es alatson fügéit &':ü£ye* 
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Sauí-is valaha vótt a' Prófétáknál, 
Lehet hát Péter-is a' jó Poétáknál. 

Hifzera a* férgetek talém olyan lehet 9 

A* melyben akárki fzolgiiatot tehet* 
Szükséges a háznál a' fzolga föolgáló 9 

Miként a Tanátaban egy jó ajtón-álld. 
A' katonák kö'zt-is a' tifzt-vifeíonek " , 

Parancsolatjára közkatonák lőnek. 
Így néhány má'sában van fok apróság font, 

Egy két Ispány mellett fok buta darabont 
Egy fzóval mindenütt kell ero láb és kéz . 

Ezek nélkül femmit fem tehet a* bolts éft. (4) 
Szóllj hát a' Poéták okos gazdájának ^ 

Fogadja-bé Pétert első lokajjánalí. 
Ha Saul lováfzbói lehetett Királlyá 5 

Verfezoboi 6-is változik lokajjá. 
Szent Dávid el ne üzd tölle e' fpírituft* 

Tedd-le citerr4dát, hadd fújja S-a'thulh 
Mert igen jól termett á* Vers fterzésére9 

Ha lehetne hinni az 6 feefzédére* ( f ) 
Magát, a' mint-írja legalább rá vet te , 

Noha még nem tqdjuk, hogy annak ki tette* 
Valyou nem Pápa e? mert Ovidius nem, 

Minthogy nem baráttya ez az éti Péterem. 
A* fzáraz csatorna inkább nem óhajtja 

A* vizet, mint a* hirt ez az ég magzatja 
Eddig verfet írni nagyon fzégyeniette 9 

De a* Publicumért azt-is féke tette* 

G g g g * K i 

(4) A" vének efee és az ifjak ereje á{fal igaxgáttatik a* város. 
(5) Vagyon oly, ki hánnya gazdaggágát; holott femmije nia* 

tsen. Péld. 23* A* dhsöségen való hafzontalan kapkodás nagy 
akadállyá a* Virtusnak* ThíQÍogufoi 
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674 W • * ÍO*-
Ha ugy el nem fűlne fzegénynek a* dolga» 

Hogy a* Főáraknál legyen első f2oIga: 
\t Mercurius fzárnyán indulj olyan réfzre > 

Hol a1 kézre lefzen fzűkség, nem az éfzre* 
Menny Pannon hegyére, *s inftáíd a 'Tanát to t^ í 

Mely ebben az ügyben ne kerefsen gántsot, 
Ha nints ajrón-álló vagy város-fzolgája, 

Itt van, mondjad, ez a* maga Poétája* 
Még Egyan az eget nem éri efzével, 

Dé a* Qord bogját-is el-óidná kezével. 
Mert ha efze nints-is? keze azért lehet 5 

'S §' hov£| idegen éíz küldi, ekmeheí. 
Tsak a' Ptiblicumnak nőtt fzolgálatjára , 

Kevés gondja vagyon, ngy látfzik , magára* 
Oly fosvény magának," hogy fzalrnát rágogat, 

De a' Publicumnak ért fzénát ofztpgat, ( 6 ) 
Álmadik-ís annak aranyas verfeket 3 

De ha fel-ebredne , hol látná ezeket? (7) 
Ugy fzereti még-is álmadozáfait, 

ÍVlint a' füles bagoly fejes magzatait* 
Hiba köztünk, metyrSl kevefen tehetünk, 

Hogy magunkba fokán ugy belé fzeretünk. £8) 
'A' fzomfzédban hibát, otthonn Virtuft lá tunk, 

Látfzik t hogy nyakunkban fiigg kettős íízákunk-
. ": , . Az >: 

(6) A' fösvény másnak gazdag-r rnagának fzegény, 'sniint** 
ízaniár aranyat hordoz, és fzénát efzik. -

(7) Egy fösvény nagy kintsei álraadozván hivánnya vala a* ha
lált a* gazdag álomért. De fel-ébred vén gazdag álmából „ is-
ttiét akmni ment. . Maot$cm. Uy-páU 

(S) Terméfzer ízerént kiki magának baráttya, a* mint fzokták •, 
mondani - i de a* feiectéb való maga-fzeretet minden vétkek-' 

,nek okaf Ezért a' magunk tudatlanságát böksefségnek f zok
nik tartani." 3Es ez az a* leg-nagyobb rofzfz, mélynek éi-
harirásámfemmi efzkózón nem gondolkodunk, minthogy ma-
fiinkDait ígeia. könnyen meg-botsátnnk. Es igy magát meg- t. 

tsalui 
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35* # %** é7? 
A2 elsSbe tizünk fzemes binzokkaf^ Softerau 

De a' hátulsóba a' vakondokokkaL 
A* napot-is* mikor el-fogy, akkor látjuk, 

Es a? fzomfzédot-ís, hogy láfsa, kíálrjuk* 
De bezzeg tükörbe Világért feni néznénk , 

Mert egy jó barátot mingyárt meg-ígéznénk* 
Ki magát felettébb fzereti ? gyűlöli, * 

Es halála e!5tt életét meg-őíi* 
Ne aludj hát mélyen Délilád' ötébe 9 

Mert ellenfégidnek efel a* tőrébe* 
Actaeont tulajdon ebei zaklatják? 

Hiiába firánkoz, mert tsak el-fzaggatják* 
A' Rafilífcus-is maga erejével. 

Még $' raéh-is el-véfz tulajdon tőrével. 
Maga magit ejti fogságba a' majom * 

Kerekei miatt vásik*el a' malom* 
Gyémánt a' gyémántot, nem egyéb* yisialja? 

A* tuz*is mit inkább fzeret uzt feLfelja. 
Sokaknak nints egyéb, tsak ez z bálváhnyok* 

De farkas fagu lefzfz végre a* báránnyok. 
Olyan ez a magunk gyilkos fzeretefce^ 

Valamint a* mérges kígy<5 lehellete* 
Avagy az ételben el-rejtetett horogé 

Mely hogy meg~foghafson> fzemünk elStt forog* (<$ 
Bár a mi Pálnak fzól, Péter-is értené, 

*S versével a' mások versét ne fértené. 
Mellyel fenn-énekel mint a* kis patsirta* 

Noha nsin Gyöngyösi hanem tsak 5 írta. 
Ggggs X 

csalni az embernek leg vefzedelmefebb a* Plató mondása íze-
'tím. Mert a* magunk fzeretete minden fogyatkozásunkat ki
takarja. 

(9) Capi&ntem capit unsus, A' hal meg-fogja a' h®rgot a hogy 
meg-fogauafsék. 
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A' í'ályom-is mikor éhezik, fenn repül* - • 
De ha tele vagyon, a* földön veízteg ÜL 

Tantzolnak a' kövek, Örvendhet a' Sit>-n9 

Minthogy énekelni kezdett már Amphiott. (10) 
Fenn repül íearus fi ja Dedalusnak, 

Szekeres, Phaéton fattya-Cynthiusuak. 
Az áer emeli ? fzél hajtja fzekerét, -

Fel-futták valamint a' Mo«ngpISefctít. £ l l ) 
Füít módra fenn repül, és fenn fzekerezik'» ' 

De rövid idore.támviföfza érkezik, (ll) • ••• ; • 
Mert ha a* ízekére meg-bodik, le-omol, .- • ' .-

'S Péter Píláterrel (13) rutut ofzve romol* 
A' madarak-is, ha igen fenn repesnek, 

El-törvén ,a' fzárnyok , haláiofaá esnek, 
% Nera jó fenn héjjaznw jobb ha alatt járunk, 

Ainabban igen ipk, ebben'matsen kávánk 
A' termett btóa-is lesüti a' fej4t* 

Tsak az ure* tartya gangosán tetejét* • 
Szeretem én ugyan, az tfres pohárt-is , 

De jobb fzível nézem 5 ha mtirat • Nectárt-i*. 
t Ne emeljünk fzarvat, Szent Dávid* naoudá'fa * -

Árt a' királynak^is gyomra puffadáfa. 
Nabugodonozor pélfíája tanitson, 

f E&a kevélységtől minket f2abaditson* 

(10) .Arapnion olyan fzépen citeráttj hogy ;i* kövek egybe gyüf-
• tenek, egymásra higtansk, egybe fbgtelodtan'ak magoktól, és 

meg-eröfitették Thebae várofsát az ellenfég ellen* 
(11) A* tömlőket az áer, az efzreleneket a' kevélység fujja-fel, 

mely mint valamely páfztor minden-felé hajtja a* Világnak 
nagy "réfztt. SocraUs és Diogev. 

(12) Kicsoda vonna-Ie engemet a' földre? Be ha íel-emelked-
nél-is az égbe, mint a* kefelyü; és ha a tsillagok között hely-
heztetnéd-is a' te féfzkedet; onnét-is le-vetnélek*, eztinond-
ja az Ur, jlháiás.i« '. . 

(13) Pilatre is Ilomain voltának leg-elsö Martyrai a* Montgol* 
fier találmányának. 
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Ne köfs hát fizarvakat fzárnyatlan kis egér, 
Vefzedeltfiecjre iefzfz, mert lyukadbanen> fér. 

Hogyha a* Tanács fetn akarná fzolgéím 
Péternek, jTzünnyél-meg an-nak-is ínftalni 

Laure! és olzíán fenkihez-is máshoz 
Nejárj többé, hanem menny a* Comeirdánshoz 

Mondjad, hogy ha hozzád lenne grítzi&vstU • 
Szolgálnál egy olyan ízentesiítí/friitá^ai^ 

Kinek jó a' tzéija, tnúmllik kegy*fs4g9 

Jó katona lefzen tsak lenne békefség* 
De biz azt egy ilyen kegyes fem reméiilhet, 

Minthogy békefséghen a* kegyes tiem élhet. (14!) 
Kérjed,, könybrüljen rajta Jupiterért, 

Nagy jutalmat várhat tselekedetiért. 
Mert kegyes ember ez ? a*' mellett talpig bSlts 9 

Ha leveleiből ki-tet£zik a' gyumSlís. 
Vegye-bé kapusnak, jfcha meg nem bínnya^ 

Idve2Űl általa, a' m-ikor innvánnya* 
Uram J Uram ! tsak ez a' fzíjx jara"sa , 

Melynél nints jobb , ha; az $'Tziv'íugallafiU 
E katoniir-iSj mihelyt otet líttya, 

A* kaput ki-nyitja , is mind bé-botsáttya. 
Mert Péter a' neve, 's ha a' Szent le-teite 

Mennyben hivatalát, e lefzen helyette. 
De míg a' lehetne, dogja-el a* kardját3 

Es- vifelje jobban az Aportól magát. 
M4$ra ki ne rántsa többfzör hüvelyéből, 

fylert bíz az eíze-is ki-lódui heilyébÖt. 
Könyfc 

{I4> Mtmquem helU. piis nunquam. certaminA d&sntit-z Mt qxe* 
cutn oevUt , mens pia ftrnp&r habét. az az: 

Yefzekedé&ékek 's hattz a* kegyeseknek, 
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Konyít kí-rántani* mert hanir meg-ef5k f 

De a* bé-tevéfsel az ember meg-kéfik. 
Ne vágja4e íenki fulit a' kardjával, 

Erje-ineg, ha kegyes* a* Bibliájával* 
Nem fzáínból fzopom ezt, a* Rriíhis mondotta--

Péternek, mikor o kardját ki-rántotta. 
Azért, hogy egy néhány fzent versnek írója t 

Bogár után miévt lett versek' bírója ? 
Keni tették bírónak P mint regemén Páríft, 

Rakja-lt az arany almát, *s fogjon harift. .. 
A* tekenos béka maradjon házában, ( i f ) 

A' ki bolts ne fzátuson mafok' határában, 
Igyék minden ember maga poharából *, Peld* $* 

'S tanuljon bolts lenni Salamon fzájából. 
Mert a ki követ fog másra, 's ináft ítélget 3 

Meg-iteltetik az 5 '$ nagyobb kotol félhet. 
Ne vefs azért bűnös a* hibásra követ, 

Mert tégedet mint azt gonofzabb kő követ* 
Ha rág a refzelo a vasba meg-butul, 

Jákéb-is, ha küsdik ináfsal, maga fant 11L 
Ki vermet ás kapál másfoknak fzámára, 

Szorgalmato&bban vigyázzon magára. (16) 
Mert ha borfot tör-is, elébb maga érzi$ 

Es a' maga orrát hamarább meg*vérzi. 
A' mi néked nem jó ? rofzfz a' mis embernek 3 

Légy hát tanítványa ama bolts Mefternek. jfáih 1.3* 
Mékem ugyan hafenos hogy van elleíjségem i 

Mert tigy erősödik az én gyengeségein. 

A' tobbí máfzfzor következik. 

.•<I5) T&cum habrta eochka. Ne lmjj-ki töködból iSezitéle^ 
tsiga. ^ . ... - • 

(16) A* ki az el-;efette.t fel akarja emelni, ízükség hogy annál 
mag-oíabb legyen^ a ' ^ i pedig map-is mint az tigy el tá* 
tftfve íegiucg »élkül fiuk ölkodifcv Cfsrifóftomi 
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