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MAGYAR MÍJSA. 
Költ Bétsben i> Decemberben „I7S^ 

A' madarak búzott tartatott Király-válafztásnak 
- U-irifa* 

Duplex libeíli dos eft, prinuitíi qupd rifum tnovet, 
deiode quod prudeid coüűlio — monet fhaedrűs* 
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"ifgaztiak kell lenni; mert Szent íré írja, 
JEL Hogy az egéfz földnek fzínét az Űr birja* .' 
így hát-minden Leiek tsak az Iíien Népe í 

Ugy-is illik ; minthogy mindeu az Ur képe*. 
Hol vették kát magok* a* fok Uraságok ? " 

Talám ezeknek-is volt edgy edgy Világok ? 
Vagy., meg unta a* Fo Ur a' Világ dolgát, 

'5 maga helyett Úrrá tett fok jobbágy fzolgát $ 
Azt mondja a' felyebb említett Szent-Író 

Hogy -hajdana tsak az Ur volt a Király '& Bité; 
?S nem unta meg az Ur Népét igazgatni, 

De a' Nép nem akart ö tölle halgatni; 
Es magának tsak edgy ember Királyt kére , 

Hogy azzal bánhatna a* maga kedvére $ 
Mert rettegett'az Ur büntető kezétől 

*S refzketett Pplgári kemény törvényétől 
T t t t . Mer 
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Meg adta az ür-is af Népnek mit kére : 
Ember Királyt rendelt néki tetfzésére* 

>£bben a' tserében a Világ mit cyere ? 
Ügyé hogy még inkább nyomja moíl a* céhre ? 

De jol van ha akkor tetfzett meg tserélni 
Tefséfc mind örökké iga alatt élni 

Nékem ugyan mind edgy akárkit fzolgálok^ 
Ha fzolgálatjában nyugalmat találok. 

Nyugalmamat pedig abba helyheztetem, 
Ha fzabadságba van alatta életem.; 

De ha valakinek vagyok rab jobbágya 5 

Már akkor rofzfzul van fzegény fejem lágya. 
*S parántsoljon bár 6 béklyózott kezemmel 9 

De rab módra bánni nem képes fziveminel * 
Mert Szivem nem esmér bilintset vágy lántzot t . 

*S tsak úgy járja a* mint akarja a tántzot. 
Ö íem megyén fokra a? pufzta kezemmel", 

Ha azfcfzve tsattlott nem lefz hufégemmeh • *' --
'S ha tsak kézzel akar bírni nem elmével: 
' így a* jobbágyának bir tsak a' Nevével. 
Vegye-le, ha akar * hűséget „ bilintsem* 

'S igy önként ajánlom mind., vérem *s mind kintsemi . 
De ha a béklyózó vas terhét vifelem 5 

Ugy fenki tetfzését önként nem mivelem.) 
Meg m©ndta volt az Ur még akkor népének 9 

Hogy fok nehézaégi léfznek e tserének ; 
Mert úgymond tőletek én edgy pénzt fem kértem >v 

Minthogy jo Szivvel-is mindenkor be-értem* 
Nem kellett fegyveres-nép őrizetemre ^ 

Mert nem volt fzükségem erőre vagy fzemre» 
De ez majd adóval terhel benneteket % 

'S kér Örizetére fok fzáz embereket* 
Szerelmes Szülötted ©tedb&l el-véfsi 

• * • - • ' . < : ' * . % 
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$#;•+. -*ó& 7«* 
5S a'maga Udvara'Szolgájává tefeí* 

(Helyefsen! a' Király fzolgál Orfzágának. 
Szolgáljon a2 Orfcág hát a* Királyának, 

A 'k i gondolkodik mindenek javáról, 
Az méltán dézmálhat mindenek kádjáról* ^ 

Kivált ha a (Király a* Népnek jó Attyá* 
ügy a' Nép az adót örömmel adhattya* * 

Mikor a' jó fiju Attyának dolgozik, 
A' maga javára akkor gondolkozik. ) 

De ezekre a' Nép még ügyet fení hajtott * 
Hanem a* mint fzókás kés5re fátjajtóífv 

így lett hát a' Népnek Királya, és Népe r^ 
A*-Királynak a' ki moll az Iften képe* 

(Itt femmi tsdrbája nints az Ur jufsának. 
Mert a* fő hatalmat meg hagyta magának; 

'S ma-is Ö igazgat mind Királyt mind Szdlgát, 
Hogy mind ez mind amaz jól folytafsa dolgát* ) * 

Má hát az etabéroefc van ember Kiráiya-» * \ :-~— 
Ki a' magja Népit 's ez áztat hafznáJya, 

Jól van ! terméfzeti Srfc'kos végezet, 
Hogy mofía edgyik kéz a* más móYskós kezet, | 

Edgykor az emberek dolgát éfzre vették, 
A; madarak 's mindjárt magákba fel-tettek# 

Hogy ók-is magok közt Királyt rendeljenek t :̂ -
'S a' mint az emberek" az alatt éljenek, 

Nézd-el tsak, mit nem tefz a* nagyra vágyódást 
Azt monda a\ bagoly hogy & lefis az s nem mÍf» 

A' fzalykd-is lbkat tseveggtt érette > 
De a' Koronának fzerit nem tehette, 

A* Szarka is fokát billegtette farkát, 
Királynak edgy fzinü hll, *s; nem tettek fzarkát. 

Bé-jelenté magát kozikbe a* kánya* 
98 a* ragadománnyal él5 héjjá Lányit 

Tt t s a - De 
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De minthogy 5k a* több madarakat, ettek.,. 
Az arany koronát fejekre nem tették. 

Meg jelent a Páva Párifi, formába 5 
De neki-is moitkós 9$ fekete volt lába, * , 

Azt végezik azért hogy Királya* lentié, 
A* ki fel repülve leg távolabb menne. 

Kezdik azért fórba fzárnyokat próbálni, 
De edgy fem tudta.jól a* dolgot találni. 

Hanem végre a' Sas "addig emelkedék, 
Hogy már fzinte a Nap alá verekedés 

Mert Ö nem ment mint máŝ  fel-felé febefsen* 
' Hanem tette útát tekerületef$en* 

'S lafsan lafsan addig igyékeze V éve , • . . > 
Hogy fel ment fzintáh a* felh&k tetejére*. 

Ugy gondolták ekkor kik alól fzémlélték r -"• -
,fc . Minthogy már, leg felyebb menni, nézegléUék* 
'" Hogy a : Sas a' Király 's ötét kell tifztehiiv ): 

Mert o tudta magát leg felyebb emelni. -' ." : " - . . ' 
A* Sas-is már felyebb nem akart repülni? 

Sietvén le-jonni '$ a' trónusba űlnú 
,De inikor már fzinte le-felé repűie, 

Akkor edgy kis ökör fzem 5 felül kerule* 
Mely még akkor ule, a* Sasnak hátává, 

l ' Mikpr4 az a' foldr&l indula íjtjársu : •» 
'S egéfe er5 lévén még e madárkába 9 

lel-repült fziutén a' tsiHagófc farába* 
. ,Ne nektek macjarak! itt van az Uratok! 

Ökör fzem a' Király ennek hódoljatok | \ 
Ez éfzfzel fzerzette-még a' Királyságot, 

Ez bírhatja tehát méltán 2& Orfzágot, 
Igaz hogy a* Safok haragufznak érte, 

Hogy a' Királyságot a] hátokról érté. 
©e tsak fzenyvedni, kell hsTnints máft mit tenni9 

• Széme-

',* y . 'f , ' "'" ' -
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Szemefebnefe kellett volna elébb lenni* 
Hafzontalan repül már a' Sas fel-fele, 

Ha.titkon ökör fzem,t$imbalkódzík belé. 
Mert niikor már tsak nem a* tsillagot ér i , 

'S a* Királyi póltzat maginak igéri* 
Edgy kis ökör fzem leízfz Királya határul, 

Minthogy az nálánál fokkal felyebb járul. 

- A Sáros - Pataki néha- napon tett ofém iipenek 
óhajcáfa* 

^ T é h a nap ezt mondám; Boldog lefzel óh iffióMufáat 
X ^ Míg Sáros- Patakom' víg mezejébe lakom , 
Ugy de mihelyt nékem megfog váltóznia Székem * 

Akkor az én Örömöm' gyáfzd.? özönbe tömöm. 
Ugy leve! — Már-is lám mely búfta vaitÖZá Mirrfm V:" 

^Hogy 'nenj az én Patakom* víg kebeíéfeé lakóm. 
Edgybe , hogy el-haítam P^takáí^ uralomra fak&dtám* 

Mert Misám jövevény n^vre fzor&ía fzégényv * 
Ó!r Hegyek! óh Szollok! óh Brfdrók parti kis-etxlSkí 
• Óla Patakom* mezeje! ón Te 'Minerva* helye ! 
Azt ki-jelenteni fziin nem tudja ,'• mi vig vala Misáin 

Míg o'tt táborozott ' í jó borodon borozott. 
Óh fok Jó-reggsl! mellyekre baráti Sereggel , 

Virradván , ha kelek, áj örömekre ldék. 
Óh napok ! óh eftvék 's párnák ! mellyekre ha fakyék 

Gond nélkül pihenek 's rajok Örüiv<? menék* 
Óh különös Bor-tsap! mellynek tsapíáróía Kis-Pap ! 
. Óh te bór-ofztógatá' Hely ! kebelemre hatSff' 

'Pénzért adfz pénzért igaz az ; de ki fzánhat azért bért.. 
•A' mikor olly fzeretett nyújtogat öfzve kezet. 

Ez 
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Ez Hely az ótíMásám! hói versre gyakorta ki-nyiltf25na> 
Melyre Rór -ÖfztÖnözött fók£zdri tréfa között. 

I t t muíikát dallót ha midőn fillem állani hallott 
Pontba, ha meg-jelenék? tántzba dobogva menék. 

Itt ha midSn játék^ízeretoket játfeani Mték ? 
Véllek játfzódózátnS kedvemet így o k ó z í m / 

Il ly fok Öröm mellett de tanulnom azdmba ha kellett. 
Ott-is játfcva derék módokat arra nyerek. 

Vagy ha midőn nyertem heveréíl, akkor fe hevertem ; 
Mert, hogy ürüljön efzem, Verfeket íra kezem* 

így mikor azt látnám vélem mint játfzana Másain-
Bennem, ez a* kofzörültt elme ? meg' annak Örült. 

Hátha pedig jöttek, ha barátim rajtam ütöttek 
Uj-nj Veríeimért volt örömömre ixii fért ? 

Mert mikor edgy Verfet írtain bár mennyire nyerfet 
1 Másam* Kedvefiaek, volt mutogatni kinek* 
Moft pedig ellenben vigyori a* dólóg* Itt ha helyeinkéin 

Vérieket írni megyek5 bár maga Názó legyek, ^ . 
Nints kinek olvafsam , nints itt ki előtt mutogafsam. 

A' mit Műsám fzól nints ki betsülje fohól. 
E* pedig itt mit téfz? ha magamban, bár mitsodisléfz, 

Verfem 9 forralóm-is «, tsak magam olvaíom-is. 
A* jeles Éneknek fűi kell. Minek a'. ítíketeknek 

A' múfikás? minek á* kellemetes, muflka ? 
Itt-ís azonképpen nem tetfzvén fenkinek épen; 

Vallyon jkinte, miért zengene lantom 9 azért ,? 
Kern tziterázók, nem! mig kell a' fzugba pihegnem; 

Sött tziterám* le-tefzem, vélle pihenjen efzem; 
Mig-nem elébb állók 's ugyan olly Ki kötőre találók 

MeUybe , ha tollra kelek, űj Örömekre lelek. 
Oh de^fnit-is mondák pauafzólván ? -*- Fére ti gondok 1 

A* mint Músám int, illene fzünni kitíint. 
Názo-is így fira ! 's a9 fzámki-vetésbe-is íra ! 

'S 
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*S hát én fel-fe vegyem tollamat ? úgy le-tegyetn ? 
Illetlen dól<5g ez ! Hogy férjen ez edgy Magyar ingbe2 ? 

Bár a Mára vizén kéíz vagyok űízni biz én* 

* • 

Epigramma* Ádám fzóll Enok és Illyéshez,, 

Miért hogy afzfzonytól Bátor nem fzülettein 9 
Még-is a' halálnak tárgyává tétettem* 

Ti pedig bár bűnös anyától lettetek, 
Még-is attól ketten mentté lehettetek ? 

* 
Enok és Illyés felelnek i 

Tüdnillik Te a' bűnt e' világra hoztad, 
Mellyel ezt a' romláft magádnak okoztad* 

Mijk^etyén a* Sziv, tifeta kegyefségét3 
. Halál nélkül látjuk az Eg? dirsoftégét. 

Lám a* kegj/efségnek melyen u jutalsna! 
Lára-neked mu adott edgy meg-evetc alma! 

Emberek! e: példát ízem eleit tartsátok. * 
Az Ken hagyáfit által ne hágjátok. 

Hogy né hárámoljon rátok-is az átok , 
Meilyet Eva holott és Ádám Atyátok* 

Gyúmélts-fa* 

Ne nézz rám ízüntelen, ne kandikály alám; 
Azzal, ha rám maizol? főbbre "mehetíz talám* 

m 
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?66 %&$ ^ Híí^ 

Hó és Nap> 

Mi az ? Hogy maü rak fzárny nélkül repülnek; 
Földre• fzállnak , kaid-hegy re-is fel-üínek: 

Edgy ember láb és kéz-nélkül eíé-vefzi, 
'S Száj és gyomor nélkül onnét mind iel-efzi ? 

yótéteniény. 

Hát mi lehu betsefebb ; mennél t&bb, jobb, fzapo-
rább, ízebb 1 

Ezt Szivem' vifelem bár ki közölje .veiéin.-
* ' - • 

B'öfég. *. 

Drágát ólisóvá mi tehet 's -kis betsbe válóvá 3 
Ezt ha nekem ki-ceízed tartom okosnak efzed. ' 

Betsbe a Kappan* 

Mond-kij Mi az ? kétfzer ízületik, meg~hal de tSak 
edgyízer.; 

Akkoi-is életé bért. ád-vala Bétfiekért ? 

Hegedű* 

&' Szelíd bárány on,virgantz tsikó ugrál ; 
-Az nyerit édesden, ez-tsak hangot .formál; 

Ezek nélkül mit ér akármelly gazdag Bál ? —* 
Felelj-sneg'barátom e' mefe miben áll ? 

• * 
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