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ÁGYAR.MÚSA. 
Költ Bétshen 2Ő« Novemberben ijfjjg. 

i # DuTián-tülrói Tijzán-tűlra 9 <?gy iWía #' májikftai* 

'Szemére háriyatik E** Umak^Jiogy nán akar 
hözre-cíolgozni, tfj" egffzersmlnd Ház&fságáfú, 

bienfógzöi Vers küldetik. 

J7*brédj -fel már álmos fzemem! vedd-fel Mufdml 
Iá kardodat 
Mertmoftböfzfzús fegyverre kell tfertti ed iro tolladat 

Meg-igértéd: hogy bofzSzút álSz, egy pártol Barátodba 
Vidd-végliez a" bofzfztk-álláft Vá^y dzon, tagy ma

gadon, —• 
Ü á magános Levelekkel arra .rá nem vehetted, 

Hogy Ö-is migTe sípolgatfz, lantot térjen melletted; 
Kiálts möít ellene nyílván, — vádóld-él á' Hazának, 

És vágd-fel le-ragádt tiyelvéj; ez líémá Poétának. 
Ifevet és kofzórút kapván ParnáSsüái Erdejiből 

Nem tüdőm turiyaságből-é vagy tíiagdhittségébSlj 
Féí-hágya a* Szűz Sereggel: és ferény elméjének 

Hajlandoságit, ágálom' ?s halgálás' literiének 
Áldöztá-fel; vágy taiám ríiás gyönyörűségek között 

Azúrt oiYtn&i hogy á*P*/i*ö/Halmáról el-költözötís-
£ 1 ", ' Mért 
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*9ó I^g^l 
Mert halgát , ' s tsak moSoiyogva bólíant unfzoláfodrat 

Nem felel Semmit Sem régibb Sem újjabb Vers fo
to ára. 

Ilíeüdö-é hát a* Názó* átkait elö - venüém ? 
A' mellyeket hányt Ibisre^ 's azzal ellenemennem? 

így tán a' boízontáfokra ez a' Néma meg-fzóllal, 
'S meg-felel éles pennámnak haSonlo hegyes tollai 

Oh ! aem — igy meg -nem nyerhetem a' meg -átalko„ 
dottat. 

Bottál vagy korbáttsal Kíron Sem támafztótt ha
lottat. 

Szebb móddal kerülök néki , ha talám meg-nyer
hetem : 

A' Szerelemnek fok nemét víg kedvel emlegetem 
Előtte; mely tliklandásra buzdítván érzéSeit, 

Talám eíö-veFzi ö-is örvendd énekeit. — 
Külömb;en-is állapotja moft éppen ugy változott. 

Hogy ha reftségén váítozáft ez az egy nem okozott; 
Nem okoz, Sem áz én Verfem, Sem a' Műfa Szerelmé9 

Mert a' Szíve felöl kezdi Szereimét minden elme. 
' Moít Számlálja kedve telve SzerentsejV rendjeit 

- Páros Szeretetté téfzi páratlan Szerelmeit, 
Ei-moudjaiti-é ? — az én Názom meg - feléségefe-
' f dett. — -' 

Oh! -v- deiiem méltán vádoi-é hát 6 Múfám! Té
gedet ?" 

Hogy elébb Szemére hányad hofzSzatska halgatását. 
Özvegy volt; a' magánosnak jól tudod a' Szokását 

Hogy halgát és Sóhajtozik; 1rag}r ha kezd énekleni 
Tsak az árvák' Siralmait Szokta, ürva zengene 

Örféis hogy el-vefztette Szerelmes Feleségét; 
Aláti, 
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Alat t , a? némák "házában kereíte tsendefségét 
Moí tha t meg-jővén öröme, *s el-tüht kintsé helyébe 

Más kedveit, noha későre fzQritván kebelébe 
Bár HeraMitus íégyen~is ,' fogadom ? nem fog firni* 

És unfzoló Levelemre örvendezve fog írni, 
Titkold tiát{Mdfdmf panaSzod' mert inkább Te vé-

• tettéig 
Mikor néma Poétádra zúgolódni kezdettél: 

9S el-fzornorodott Barátod' meg-vigaSztalására. 
Állj mellé Kupidénak az Agyas-ház' ajtajára. 

És közöljed örömödet* ez új párofodottai; 
5S §z árnyékos Kamarában fel-támadott halottal 

.Énekeld gyönyörűségit amaz áldott Hirnennek*,. 
Júnohak, ?s minden illy formán kedveskedő Ifiénneh. \ 

Boldoggá tett Hát Tégedet újra Párod' Szerelme, j 
Boldoggá! Parna/sus* kies térjéhez íz.okott elme! I 

A* hol a' zivatarokat tapadó hegy-tetőnek, j 
A* vidám gyönyörűséggel virágzó zöíd erdőnek [ 

Komor unalmat nem tudó moSolyg^tekintete f 
Azt tselekízi; hogy az ottan mulatók' terméfzetet 

Haíbnló légyen, és femmi gondokkal nem gondolva í 
Édefittsék a'nyögéft-is könnyű hangái lantolva. I 

. Az illyen Szir boldog lehet •akármint pároSodik ? ' x 
Kivált, ha jó első után' érkezik a* mátódik; 

Mert akármelly tpvifsek közt tzéiűl a* RóSa Szagát 
Tévén felejti a* Szúráfi:, 5s Szaggal kérleli magát. — 

Ah! de — vétkeztem Szép új Pár! vétkeztem elle
netek, 

Hogy illyen bal fel-tétellel van elmém felőletek, 
Mint ha volna édefségték' fzin-méze közt valami 

Fullánk, 's mintha éles Szemed nem látta volna> 
h á m i 

Csomók, fájpSokká tennék hajdan e* köteleket, 
Meilyek Szerelmefen öfzve Szorítnak benneteket. —«. , 

T e tudod, de tudja más-is, hogy minden jó keserve 
". Van, Sonkollyal Szokott lenni a' méz-is öfzve-verve* ' 
„A' keSeriit az édes közt az tudja nem érezni, 

A' ki a' nehéz terh alatt Sem Szokott tsíiggedezni. — 
Van egy; a* mi , mennél többet ifzoí ez édes vizbe, 

Annál beljebb tsalogatja nyelvedet a' jjó ízbe. 
, -< " ' - * h í z Meutf 
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B e mi a£-í — egy olly^n titkos jő van $'- líázas;-: • • • * < " " • ságban, 
Hogy bár leg-boldogtalanabb Házas légy a* Vi

l á g b a n , 
Jíégris boldogabb vagy, a'leg-bóldog^bb nőflelennél ; 

És már e^y nemes elmének vallyon kell-é tötib ennél? 
Jíem — de mi az? 77- én pem tudom, npha Íp.kSzorr 

• ' • ' • • • ' • • • - érzettem,' 
5S nem érezhettem minő $ddig, mig' pároísá p.em; 

"lettem," — 
fíifzem azt;; hogy t% ap egy jó £ppen nem köz azokkal 

A* kik Páratlanul" éín.ek* törvény télen párokkal. 
És így egyedül a' 'Páros életnek köízönhetera 

Hogy azt érzem., mert páratlan éppen/ nem érez-
• • • ' • • k « w hetem. 

H a hát én a' Boldogságra vágyó Lélekkel birok, , 
5S boldogtalanságnak tartam azt,' ha valamin íirok; 

Akármi etsén nehezen nekem a' Házafsághaíi', 
Mindég találok valamit oílyarit e' TárSasághan* 

A"5 mire Vifza,"tekintve vigaSztalom'magamat, " 
A* rjnivel el-felejtetem. mindennemű bajomat, 

Sőt niivel ez a'"titkots jó köz az'én tárfaríupal-is, 
A' Szerelem, 9s áz okofsag ugy bánhatik azzal-is?, 

P ° g y erölzák tétel nélkül azt-is véghez viheti, 
A' mire a^fpmlot? "elmét irott törvény vezeti, 

Y§lő — de meg- engedj nekem Szerelmes Afzfzonyi 
'"••• : " "" Nem*! '" ** 

Hogy hapciiéi éSz legyen, és ezer -Argufi Szem: 
Melly a? Té "mindég változó 's változni teremtetett 

Term'éCz^ednék áUahdós visgálója leheíéVL 
LehetSz; 's vágy. magadban tsupa Szeretet, söt fzerelems 

Ugy báahatíz; egy müantáísál valmint ákarfz, veíemj 
Itt vágyon a' Fé.rjfi felett, l*a vagyon deréksége'd, 

Hogy a' termékeny termé.Szet pgy talált Szülni téged* 
Bogy fflrkŰniTi^is legyek, vagy érzéketlen "'kő/bár, 

Még-is tsÁK egy. tekintete^ érzékenyül által jái> 
J)é valamint hints, ólí j 'dr^ga terniéízet* ajándéka, 

Melly beu valami' iroSzfz.nak-is ne y.ölna maradéka,j 
jj&erined-'is ugy'ibiéjrs ekli egy. ezjt &'•• dé^ékségedet, 
*' í iogy ritka madár állandqA bétfiüjhetiii bégedet* 
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m 
•öh Áfzfzonyok! kik Orféuft hajdan el-Szaggattáto^ 
" Kedvezzetek; ha rátok vall fzerető Poétátok. 
A* mint ieg-eleveneb.bek érzékenységeitek. 

ü g y a5 változáft leg-jobban 's leg~hamarébb érzitek, 
A' Holdnak változáfain fojkan törik fejeket, 

'S alig tudják el-találni azoknak tíkvényjeket. 
De jer tanúit'Ég-visgáló'l próbáld az A&Szónyokat 

Még jobban fogod bámulni az ö változáfsokat. 
Ne neheztelj rám oh Szép Nemi nem — nem fzóllok 

' • ' " ' > • ellened, 
J5z $? hibában fő mérték, ez-is derékség benned. -^ 

NevetSz^ moft ? Házóm! vagy Sirfz , vagy neheztelfz 
ellenem ? 

"Hogy íierelnped' sértegetve kelletik éneklenenu 
Va:gy lehet-é álhatatl^n az a' boldog indulat ? 

Melly a ' T e mindég mofolygó kebeled között múlat 
p h ! nem —̂  én ismerém a' T e Szép hajiaridóságodat 

A' melly Rodus Szígetjébe költözteti párodat. 
A' hol a' tifzta nap-fénynek Soha Sem változáfa, 

'S Szerelmes artzulato^rót arany tseppek hűlláfa* 
Kein vétkezem, ha, ast mondom, hogy; ellent állá*?. 

nának 
, A' l^g-könny ebben változó fzívr\ek vált f á s á n a k . -^ 

jpoldog vagy, éís ei-is. hiízem, hogy ízerentsés Párpd-is^ 
Ha Szinte azt a? Danaé] réz tornyába zárocUisv,, 

j J£éFz Szívednek rabja lenni',, 's rb.eg-elégSzife azokkal 9 
Az ajakadról t i p e g ő arany Szem harmatokkal. - 3 

Í^Iit mondjak tehát? ~ Okoísá kivánjalak-é tenni X 
'S merjek-é egy Sokat próbált ízíyr>ek meftere lenni ^ 

Hogy lefzfz az a* boldog öröm mind holtig hiv 's áK 
landő? ' 

B#int leízfz, a' kömjyen változó fzjftr9 rneg-nem v á t 
tozando? —"' 

| Az ASzXzonyi Nemnek az a' Szívható kedveSsége, 
1 A' melyben én hifzé,íh; hogy áll.fellettunk derékség^ 
Köz máid minden Afzfzonyokkal, ?s a5 mint a' Fel|» 

4 ségben \ 
• Szint -ugy meg-vaa más ASzfzonyfean , Barátnő 
\ "':' ' ban Vendégben? 
;Ewfk íffi^*a W a ^ l ö ' W £ a kedvelteíéfe " 
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294 jggjggggg • 
'S nints 4'fett^^ febnek elofizSzor nagyQnSzembetünéSe; 

De majd.egySzer édes Annyat Kupidé meg-sértette, 
Barátnéjá' Szerelmeit a* Társ ugy meg-érzette, i{ 

Hogy a' maga 'Szíve' titkát inkább Barátnéjával 
Meri közleni, mint maga Házas 's háló Társáva l (*) 1 

Jaj már akkor a' Férjfmak! — mert már a' változó Szív . 
Vaitozáfinak Segédet maga keres, rriaga hív, 1 

Már akkor, bar boldog fejed, fzűíjpn-is Minervákat % \ 
Minden ajakad nyitáfa teremjen bár Rósákat. -, J 

ílints haSzna; mert van tárfodnak nálladnál jobb ba- f 
rá t ja /— 

Tudtad-é ez t ? — ha próbáltad — mert ezt ritka 
* > ízem látja 

Mert két Barátnak egy-formánhíyjB^rátjáp^k lenni í 
Nagy dologj még á' Férjfl-is ritka tud erre, menni, I 

,Ka pedig van biztofabja. náladnál a* párodnak 1 
Tsak mondj boldog regviemet jó előre magadnak, 1 

Gyönyörűség ezt érzeni egy olly erős Léleknek í 
A' ki fél-fém vefzi fulját a' bal történeteknek. —- I -

Barátkozni kezd Qgy vidám Barátné AS^fzonyoddal,. f 
DQ még moft sf- Te leghívebb 's leg-drágább vagyo* I 

'-'.•• - ':•••• • '•' ' •.-.' n o d d a l < | 
Elö hozza néha néha Baratnéját előtted ? .. f 

Ezt vágy azt ditseri benne, mert Te-is kedvell^tted, | 
Némeily dolgait gyalázza, — még ez \Q — nem Sokára I 

Kezdefzfz mondani valamit TárSod' barátnéjára. "J 
A' mit tudfz benne hibának, 's tárfod-is tud valóba I 

De Te rá fogod Sajnálva, hogy hallottad köz-S^óba.! 
Ha mentegeti hív Tárfoot át barátnét eí0tfce4> f 

Már el-hidd5 hpgy a5 Szívébe más Mátka ült hel- f 
lyetted. — í 

yigyázz már a5 B a r á t i r a ; — ha ollyant tud felöled, f 
A9 mit tsak Hites. TárSod tud , 's más Senki Sem ki-

yüled; i 
':';• •'• , > ' - • • . ' • • ' Jí* I 

£*) hx Afzfeóhyban, a' Bérjéaél biztofabb b'árátné&at m\ :-
tani, oüyan forma vécefe, mint a* Férjnek, a* férfiakkal! 
való paráz-** ( fzeniérmes" a* pepnám az egiglz ha-f 
fOTÍatof?agoc meg-ttiagyaráztti) a1 minthogy az IftennelJ 
lúvvhéggtd, Vailáfsai való nem.gíyfldolás, többnyire-ett • •* 

,,4yüctjár egy fonnáa min3 a'"teuavtlv* . . • r. -x 
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Magad rab vagy, *s hiv rabodat hitetlenül el-vette 
Á r Barátné, mikor etet Tárfod jpbban Szerette. 

Jyíár tsak egy kedvetlenség kell — Bizony Sokkal gyen
gébb kár 

Áz a* mélly a' Férjfiakkal való baráttsággal jár. 
Mert a' ÍTérjfi kédveSséggel olly hamar meg - nem 

győzhet, 
?S az Afzfzoöyi fzemérent-is Sokrofz&atmeg-élözhet* 

A' feletted más Férjfinak tilalmas SíeretéSe 
'S a' két külömboző Nemnek nem jó öfzve illéSe^ 

Zabolázzák baráttságát TárSodnak arra menni, 
Hogy máshoz , mint-Sem Te •» hozzád hívebb tud-

,. ,' hafson lenni. 
De miveí az Afzfeoriyi-nem kedveltetöbb mi nálunk 

A' Barátnéban tsak hamar vetélkedőt találunk, 
Melíy kivált ha bal-Sarkú-is, könnyén itteg'-nyómo* 

rithat, 
fis örökös gyötrelemre ajtót nyithat, ?s tafzíthat ~ 

Tudok én egy Férjfit kinek maga kedveltetéSe, 
'S Szive' alkalmazásának minden rendhez illéfe 

Tsak nem különös remek volt; — teft's elmeajándéki 
Oilyah bőven adattattak a' Terméfzettol néki 

. Hogy mindeneknél kedves volt módos tárSalkodáfa 
- Nagy 's alatsoíiy rendüeknél kedves volt mülátáía9 
Maga az ASzfzonyi Nem-is barátjának, vallotta, 

fis a' vele tárfalkodáfi örömériek tartotta: 
Ez tárSúl vett égy Hajadont* a' kiríek mind Szépségét 

Mirid Nemes liájlaridőságit, 's elnléje' derékségét. 
Betsüite áz égéfz Környék, — oflly Szépén kezdtek élni 

Kogy egy pár Ángyainak kellett ez^egy pár Házait 
vélni. ~7 

Mindent még-tett a' kedvéért kedves Feleségének 
A' Fér j ; — Sok jó-akarói irigyekké levének 

Azért, hogy rangja felett-is magát meg-erőltette, 
Hogy Társát leg-SzérentséSsébb Házas-társá tehette,. 

De mit nem teSz a5 Barátné ? — Egy vér-Szopó Nén-' 
. . . nyé volt 

Az ÁfzSzónynák; á' ki miatt mát tsak-nem hámra-
ba.hótt 

Mtód Szferelme, mind hűsége, — már a9 barátkozásban 
5S Barátnéja hibáiVal Semmit ném gondolásban 

An-
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Annyira ment á 'Fe leség ; hogy Férjének, titkai 
Meliyeket gj-anűba hoztak fok enyelgő Szavai. 

Tiídva voltak amannál-is— ez mindjárt éfzre-vette | 
Hogy az okoSság3 törvényjét tsúfúl el - mellyéklette* 

Be már késő volt — az Afzfzony a*Férjét: rtfég-utálta; 
*3 Barátnéját minden rofzfzban ártatlannak Mál ta , 

*S utóbb az ártatlan Afzfzony5 példátlan hiv-jósága 
Leve meg-hi^t Férje felől örökös gyanúsága. — • 

AÉt kérded: mire akarlak már ezzel tanitani? — 
^./Táríaságtól akarom e' hiv Tátfodat tiltani? — 
Spppetinem.^—Durvább volnék én ugy á' kietleneknél 

Vadabb a' tarfaságot nem tudó vad embereknél, -
5S mit-is ér barátság nélkül az embernek élete. 

Vagy a' nélkül tsak egy nap-is az ember el-élheté? 
rianem mivel az Afzfzonyi érzékeny indulatok, 

Mint kí-ilömben-is változók könnyen el-tsábitHatófe 
Kivált a' háfönló Nemtői; ( érzitek ezt oh Szépek!, * / 

Magatok-is iiogy) mind azok tsaló í ipok 's enyv-
, lépek j 

A' kik azt kívánni, merik 'sleg-alább el-fqgadni 
A' mit (á r leg-főbb hüáéget) Férjeteknek kell adni; 

Tsak hogy gyengék vagytok annak jól éfzfe vevésére 
Mikor már bárátkozáíiok ara a5 póltzrá ere , . 

Mellynél- tovább ne — Bár azért tsupa bőltsek le
gyetek; 

Néha néha a' Perfeus" tükrébe tekints etek* 
Vagy ha ki a' motskot fejér bőrötökön meg-morídj4 

Ne feleljétek ezt neki: én rám kinek mi-gondja ? — 
Barátom! néked ezekre még tüdőm nihts fziikséged| 

Mert ísak benned legyen Hűség van egy hív Féle-
: séged. 

aS vagyon-is annyi értelme, hogy tsak reád tekintve 
El-kerüli a? Hálókat, ha hol el vágynák hintve. --: 

í íanem líogy ezzel Menyegződ' távolyrói tiSztel'hefsd i 
Engedje-meg misül jó Szived, mind Szivednek ked* | 

* ' veíise 
Áimak, ki ha talám ezrei Szivedet megsértette > \ 

©rul hogy Májadat bofzízu állásra ingérlette* í 

^ Ő 
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