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MAGYAR HÚSA, 
EŐi* Bétsben 27. Októberen 178& 

TXrtatw folytaitya chfozdttt hefzídín 

j \ ' Vár-is mihelyt azt az ellenség vijja» 
^ O L Erejét mely vagyon, jobban öfzve fcijjat 
KöTzöntfm-is azért ezt a' nagy oftromláíl^ 

Éppen Júdás okoz másnak bóldognláíh 
Szántó vas vagdalja földemnek btirjánnyát^ 

A' rofta ttfztitja fzértim gabonáját* 
Koppaíitó vefzi-el haiiivát a* gyertyimöák* 

Hogy vílágoíhafsak jobban" a' Hazámnak. 
RázzíR a' fáklyámat, *$ olajjal öntözik, m 

De ki nem olthatják * $5t még Öfctönözik* 
Sérteget az öTztön> de azombarí ébrefzt* 

Eget úgyatí a' tűz >, de azért eí-riem vtün 
Szűr a t o , de bafzrios a' valaüányát ŐIt9 

Mint kakas a' liajtiált* engemet e2 ugy költ* 
Kálapáts tsinálja az nj kaíapátsot* 

Forgáttsa rngja-meg tiiég á' Szegény átsöt* 
Mert ha eí-eséin-is amá Saulu&ál f TseU 5* 

Épebben ugrom^fcl foídi Antaeítfialí ( l ) 
l i i i fáié 

f3E) .Ariíaeus Lybiái Öríás, a' főldnsk fíjá vaíaháiíyfíor Hereit 
les a* földhöz ütötte, mindenkor ujjal*]* és «agjr*frii trihrá 
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Pált még a? kigyé-is bájosan báhthattya ? 

Péter hát a' kardját bátran el-dughattya«. 
JKi ha a' katona mérteket fem ütné., 

(Minthogy nem-is üti) 's a* makkot meg-sütn^ 
Ekkor én indulok-meg az 6 bajában ? 

Mert h-is fzolgála nékem valójában. 
Inftantziát adok bé a* Poétáknak, 

Sot külotiö$ön~i$ Füredre Eorváthnaí 
írok, 6 bé-vefzi Pétert valaminek ^ 

Ha egyébnek nem-is, leg-alább femminek* 
Rájnisnak-is, ki a' Pannon Kalauzzá ? (2) 

Hogy a* Poétáknak fzámába bé-huzza. (irok) 
De Pétzeünek-is íratok azonba 

Ama Vára kárán fird Komáromba, 
Ott a*pufzta Várban tudom hogy nincsen pap* 

Kellene pediglen egy rofzfz bikkfa kalap*, 
Bé-izerzi ( j ó ember) Pétert ide papnak, 

Mert a* riúíaségon n békík^is kapnak* 
Söt ama jó izii íuts Andráít-is kérem 0 

Ámbár én oteí tsak verséből isméren, 
Veísen ügyet erre a' jó Poétára, „. - ' 

Ugy mint a' Szent Márton gágogó hídjára* 
Földi! e* foldinkref ha fel-menue Pefke, 

Légyen gondod réá , mint agyatlan teűre. 
Orvos vagy, ugy tudom 3 gyógyitsd-meg a fejéig 

Xdvezült efzének ineg.üreiiüt heliyét. 
Mert ha ezt az edényt jói meg-gyógyithatnád, 

Es az etzerté vált bort meg-fordithatnád: 
írnék Gy'öngyb/inek mingyárt Uj-Tordá'ba» 

Adná 

&) Rájnis Jófef Urnák igen fzép az. as Magyar Könyve a*Ma*. 
gyarPoéiisröl, mely igyneveztetik; A" Magyar Htlikenr* 
nzéclő Kalauz* 
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Adná Só-vágónak- a* dörgő aknába* (3 ) 
Mert az ilyen mély éiz, mint a* Török Diván 5 

Igen nagy palotát 's kongó tokot kíván. 
Bizony kár-is volna pixisbe fzoritnij 

Ki e nagy Világot tudja meg-teritni* 
Kegyes verseivel f 's ugy oktat iniot Dáyíd> 

Nem mint ama buja verseket írt Ovid» 
Második 'Sóltárát énekli Dávidnak, 

Utálja Verseit a fzegény 0?idnak» 
Apelles kezéből a* pentzeit ki-vette 9 

És a* kegyefséget le azzal feftette. 
Nó Magyar! ki eddig lílentelen voltál, 

*S fzent Poéta nélkül fel-dolve meg-hiltál $ 
Tifzteld* mert e tank ritka kegyefségre 3 

Hajadnál fogva~i$ fei-hurtzol az égre. 
Boldog vagy mint régen Próféta Habakuk f 

Hogy meg<fz<511alt néked ez a' kegyes kakűk* 
A' Pannon hegyére tsak a minap fzália 9 

'$ ládde már meg^téréiLjnaennyit prédikálta! 
Alig fzülethetik a' hal, és mirigy itt ufz. 

De az oftoba k o , ha huzzák^is , tsak tsufz.j 
Kérjed hogy tovább-is maradjon FöldedbeY 

Kiáltson meg-téréíl mind a' két füledbe* 
Mert mi Ábrahámban volt és az Isákban, 

Kotyogva-is el-fér itt egy papi 'fákban* 
Még Magyar Orfzágon jérusálem épül, 

Ha e' fzent Khérubín onnan el-nem repül. 
Urunk, ha még egyfzer a* földre fzál1an3, 

Mint NathanaelrSl rólla ugy fzőllana. 
Az Angyalok hozák, tsak el ne vinné más* 

Valamely ezekre haragvó harámbás, 
l i i i a Mennyi

ig) Tordán vagyon egy eí-pufetult tires és mély fó-akna» 
melybe ha valamit bé-vetnek, igen nagyon dörög és kon§. 
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Mennyivé! Ninivé kopatz Jónáftának p 

Jérwsálem kegyes Ezékíáfsának: 
Annyival tartozol Pannon! Poétádnak* 

Bűnös nép! téritá kegyes Prófétádnak. 
Térj-meg, és légy kegyes fzereimea Magyarom ! 

Mert azt a' Próféta és éoTis akarom. 
Erre módod h idSd moftan legjobb vagyon > 

Mert dulful Mahuraed JOSEf-re 's ránk hagyoa* 
Jósáfát-is mihelyt Johnnak engede f 

Minden pogányokon gyozedeímeakede,, iKron SO. 
Kár , hogy kövér földed nem t|rem párokat, 

Az ilyen kegyes és böiís jfóre valókat. 
Dínyét lókat teremfz Földed rofzfz népének, 

Teremj hát tököcTis Prófétá4 fejének. %on. 4 ' 
Még pedig oly tököt, mely éi-ne fzáradna, (4), 

Hanem feje felett míg él meg-maradűa. 
Mert van ám fejében ajándék *s talentum* 

Benne van az egéfz Ó *a ü j Teftaméf tom. 
Olvaíla hát a' mit bolts Salamon mondott, 

Tudja mikor kelljen játzodni bolondot. PélcL 2 1 . 
Tsak 6 tifzta búza, mi konkolyok vagyunk , 
^ A* jó erkoltsökben o a Fő-Hadnagyunk,, 
0 tqdja Ieg-jobban, miként kelljen élnünk, 

Tselekednünk, írnunk, o l v a s n a k , *s befzéli^ünk.-
$íert egyik fzavival oktat kegyefségre, 

A* másikkal példát nyújt a' nyelvűségre, 
Amazt bizooayitja boV fzavu fzájával, 

Ezt pedig fzent Péter kardos példájával, 
Afellyek fzeréut az 6 kegyes tudorqánn/a, 

gonkqlljral a* hiizát ki-tépi \ el-háanya. 

Mert 

f4) Cito^natq cito perit íurcuhifa Haarar vir$g?ik a* tők, ha-
' ína^is oda*leÍ3&» • • • - . * . . 
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Mert 5 a* hibáéit jf hibáit utálja, 
Gyommal a* veteménye együtt ki-gyomlálja, 

El-fedi az ember' vinufsát vétkével, 
Meg-veti a* fzemét-dombat a' gyöngyével. 

Pirongatja a* kik táíentomnial bírnak, 
Hogy a* kegyefségrolj mini 6 írt3 nem ír^ak* 

Miért áldoznak tsak hafzontalanságnak ? 
Miért nem hafznáinak azzal a' Világnak? 

Miért ? Nem akarják tátn az Anglus pofztót 
Eligazolni, ugy mint, nem kezekbe valót, 

Oltsobb matérián akarnak tanulni, 
*S azután a* finom pofztóhoz ugy nyúlni. 

Vagy a* tudofokat 's a' nagy Poétákat 
Kívánnyák követni mint leg-jobb példákat* 

A' kik nem fzégyenlték alatsonságról-is 
írni, a' fzép dolgok közt rut fzamárrál-is, 

* Miért tselekedték ? az okos jól látja, 
! '5 azért máanak verne *Uznf2ií üem tátja* 

J3e Péter másképpen ** jobban gondolkozik* 
A* mit minden fzeret, 6 attól irtózik. 

Azérfa' fzerelmet fzereto 's meg-vetÖ 
Ovidius tolle el fem fzenvedhetp. 

Minthogy megbontotta a' kegyes világot, 
Mert a* fzép Vénusnak 6 gyújtott világot, 

| Q bágott leg-feljebb ^ E4en fájára» 
Pap 'fákjával ment volt Ádám almájára* 

Melyre ha valaki ma fel-hágni talál, 
Azonnal fejére fzáll a' fárga halál. 

\ Y^gy leg?aláb ugy íe-üti a* kegyefség, 
Hogy teftét el-fogja a'kékes vereíség« 

Mig Ovid Bem vala, *s ifem ir$ verfeket% 

f Addig l|ttunk víilfla bezzeg kegyef^st. 
BárífiMal vólfa^ 
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í84 Sflg * . . 5öí 
Másikkal hevertek a* kegyes Ilonák. 

Még tsak híre fem vált a' könyü köntiagnekt 
A* belső fele-is kegyes volt az ingnek, ( j ) 

Mert lakat (6) vóít rajta V n nehezítette, 
Es a' kegyefséget zár alá vetette* 

Efféle lakattal möft-ís fokán bírnak. 
De fa-fzeggel 's kapu-kólt$al-iski-nyilnak. 

Meg-k#vefedett hát a* fzenteknek fzáma, . 
Ovidot olvasván mindenféle Dáma. 

Ezer Afzfzoiry közül kilentz-fzáz olvafta 9 
Száz alig van , kinek nints Ovidiufsa. 

Kivált Deák nyelven v nem tsak a' Barátdk, 
Kiknek ez á- izent nyelv egyedül fajitokV 

Hanem több Koket-is énekli ezeket 
Az Ovidiufi fzerelmes vérieket. 

Érti vagy nem érti, de tudja a' jtextyftj 
. Fújja pénteken-is , ha ván Ovidiüft. 
Ovidiüft azért Szeretok! áldjátok, r 

Mint á* fzerelemben kegyefebb atyátok* 
Mert ha 5 nem volna., kitol tudhatnátok f ] 

Hogy a' terméfzeti fzerelem nagy átok f 
Ti pedig Kegyefekí pokolra küldjétek* . *" 

Okofok 's fzemeíek! égig emeljétek, ' 
Ti pedig nem mézet kereső méhetskék^ 

Méreg után járó fok lépü menyetskék í 
Láng fzerelmü ifjak, ágra néz6 ketskék! 

'S éretletf «iméjü gyenge gyermeketskék ! 

, . . , ' • • . . ' '. • • . • . ' • • ' • • ' • • • . . . . ' . • : . • • • • • . • , • ' • ' ' * 

, is) Canam prudwtibus, profani cl#uditte fovts* Pythagaras, 
Okó'foknak' befzéllek, a' többi zárja-bé az ajtót. 

(6) Ne gondolja az £.Olvasó, bogy^zitt ...emiitett lakat va
kmely poéíi&i költemény volna;,a* régiségekből olvaisuk, 
hogy a' régieknél valóságos lakat volt; sőt ma-is a' mint hal
ljuk, némely nap-keleti nemieteknélfzokásban vagyOÍ. 
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, y álamig V könyvet nem az okofsígért 
Kívánnyátok,, hanem egyébb bolondságért:. 

Soha fe fzáljatok erre a* virágra, , : 

Mellyet Ovidius nyik-ki e' Világra., , ' -
Nem-is fzállanátok, ha .kártolhatnátok», ,. , 

Els&bhen az ízét* 's oíitán feagolnátok. 
De elsőbb véletek fzép fzagát ízaglattya, 

Azután el-takart rofzíz mérgét ütettyal ( 7 ) ?; 
Mert tsaK azon kaptok, ár mi jó az orrnak , 

Nemtudjátok :mi árt a 'gyenge gyomornak , ,._ 
Pókoknak vald ez v melyek eftve reggel .,, "" ' 

Jó *s rofzfz virágrdl-is rakodnak méreggel* 
Avagy ahoz értő igen bölts Orvosnak,' , 

Vagy okos és fzemes Patikáriusnak; *. 
Kik ártalombúl-is tsak ártatlanságot 

Főznek tnéregbol-is h3fznos orvoíiágof. 
Köf2ontsd végre fzqmmal,, ha találnád Péter i 

Ki aem taáQm/ifít^ttpWvéi^lAi:héiiéj:ut .-,. 
Moti4-meg> én esmérem, ha 5 ti^m eswéúj 

Kine^bafarfságát olyan nagyon kér i ; 
Tudnillik amazt az éles fuz-fa bítsfcáu , 

A* ki társainak ígéri a* Fritskát. 
Kofzőntsd ezt-is izommal, ha elébb meg-látod, . 

Mint a' kit esmérek oly felebarátod, 
Mond-meg, hpgy egy furtsa Levele vsn ná!am,, 

Hogy el-nem küldhettem mind eddig fajnáionu 
Szállok Levél által egyfzer a' Musával 

E* talám el«*vifzi5 ha feeret magával. 
Mert oly paripán jár* melynek , nimsen párja, 

Minden héten kétízer a' Házát bé-járja^ 

Ha 

.<$0 Olyan e' miaí a' bodza, m&faek a? fzaga k« w , de az 
k« keferii* 
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Ha ez eUnem bírná , Hnrvát és Tót fzekér , 
tfirke *s tdjás tiéikul haza-fele fok tén. 

Fel-vefzi az egyik, és el-vifzí azért5 
A* mit néki adok egy néhány garasétn 

De míg a* lehetne , köriek még tsak egyre, 
A' Pannofcra^ mert nem kérhetlek ízebb hegyig 

Mosd-meg* hogy a' mit 6 hozzám *s raáíokhoá mér-* 
Az a* fzéme közi fcéki jobban el fér. 

Mond-meg azt-is feátran, tartsa az oírának 5 
Es hs máfoknak jó, légyen jobb magánaki 

Ö Pétéire) együtt nálamnál jobbatska, 
Tehát inkább illik orrária4 a* Fritska* 

Közlebb áz ngörka a* inágl fájához j 
Ő-is közelebb Van turkáló orrához* 

Maga-felé hajöí könriyebbéít két karja* 
Ha azért máfokkaí kfeléní akarja . . " ' " , '/ 

Fritritlját^ iék*4jé-éí íeg^bobbén magád $ . 
D® hol? két fzemé közi íé-föggö nagy tagáti/ 

Azután ? míg adna idegen embernek $ 
Nynjtson J>aráttyának égy két párt Vétetú$k*. 

JS minthogy magát tartyá iiagy adakozónak * 
Az idegennek-is hozzá hafonlonak. 

Ezt Péter ditséri és én fetíí gyalázom $•• / ? 
Ha gyarló vóliia-is a* verfe 5 ném rázom* 

Mert én nem a2t nézem $ hogy ki mire mehet * 
Hanem a' ktíz jóra törekédS fziveu 

Azt ferh* ki a* Musát éfztzel gazdagítja $ 
Azt fem, a ki fzdval fzáfiiát fzapáritja. 

Azt íera , kinek verfe faagoá a' gyertyától^ , 
A2t fem* kinek feje feédöl a' párától* 

A' á%bi máfzfzeí kivetkezik* 
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