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MAGYAR MÍJSA. 

Költ Bétsben. 9, Januáriusban. 1788. 

* Hálaadás és j6 Hvánság az 1788 Ujj - Efztend'őre 
edgy Erdélyi tsekély. vers irotál * de. Hazájához-
9s Királyához hivtoL Irta G. T. D. 

1 
j, TTT t̂ eddig tsak nem mind Szomorú verSeket 
. JtSu írtam, 's azok között Sok ezer könyveket 

Hullattam $ vagy ki majd reménség 's félelem 
Közt hányattatásom '$ öldöklő Szerelem 

Lángoló tüzében írtam gyötrödéSem ^ 
Már más Szintiekről kezdein verfezéSem* 

Te hozzád Kegyelem 's irgaliiaaSság Attya? 
A' kinek jósága Szivem el-bé hattya , 

Nyelvemet, kezemet > Szivemmel emelem* 
9S jó-vóltad Nagyságát azért énekelem 9 

Hogy áz EzerhétSzáz Nyóltzvan Nyóltzaf-is ml% 
Békével engedted érnünk * hogy a' Tatár 

Még nem gyújtogatja Házunk: takarmányunk ̂  
Nem Torok ágyaSsa még Szép íziiz leányunk 9 

'S hogy nem $ hogy KereSztyén vér : zárt nem omlott^ 
Vagy ágy utói várunk-Sala hogy nem bomlott > 

Hogy noha miker kell vérivel áldozik 
C _ ' A' 
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A* Nemestv mint paraSzt ágy még nem adózik *> 

Hogy ez pftüfodat ránk sem botsáttattad. 
Nemzetünket'még így nem' aláztaíta.tcad , 

Hogy Sok koplalt farkas végre9 (nemoroSzláfly ) 
Kinek fagy Szive riints, vagy hideg mint márvány 

Diíso Szabadságunk még ei-nem.nyelhette,.-
Irigyül mint akart firben nem tehette* 

Mind ezekben az-.Ur ereje tartott "meg, 
Nem a9 Proiectifta (a ' Gyilkos ) hagyott meg* 

Tsak az Úrra térjen azért minden áldás, >] 

Az 6 Szent Nevének... legyes-bálá^adás* 
Nem vélt mind ezekre leg-kiSsebb érdemünk* . 

Mivel hibás a' leg~jobb cselekedetünk. ! 
Nem Szeretjük Iftent, felebarátunkat, "| 

Hányat homlok vetjük a' bűnre magunkat* í 
Oh Uram ha bűnünk fzsrént büntetnél meg, í 

Világ-Szerént ísak edgy ki alhatna ugy meg? j 
Senki. De tsak edgy~is váljon veSzhet-é-el, \ 

Az Idvezitöben vetett igaz hittel ? [ 
Érette, áhala, 's 8 benne Kegyelmezz !• ! 

Uram továbra-is mindeddig védelmezz! r 
Ha Iften mi velünk khsoda bánthatna? 

Kicsoda ellenünk ? kitsoda árthatna ? 
UramJ ha markodban e* marok Magyar Nép* 

Hói vagyon az er6 a* ki onnan ki-tép? 
Ne hadd! Uram ne hadd ki-irtatratását! 

De inkább azt még-is mint gyalá^tatását* 
Áz Ujj Efztendovel ujitsd-meg Szivünket, 

Hogy leg-elobSzÖr-is bánjuk meg bűnünket. 
Töredelmes Szívvel hogy hozzád meg térjünk, 

így Grátziát nyerjünk *s Kegyelmedben férjünk* 
ÉlteSsed a' Királyt $ Székét erSGesed* 

Jó TanátsoSsak körüle bövitsed* 
Az 
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Az Akhitofelnek Szándékát ataSzd-raegJ 
Ha roSzat tanátsol, erejét Szaka fzd-meg* 

A* Királynak Szivet hajtsd e* Nemes Néphez ? 
Hogy ne légyen hozzá oly mint jövevényhez* 

Tánitsd«-meg hogy fSldát a* Népnek te adtad * 
Mid6n jó Eleink kivét bátrictattad, 

Kezében fegyverét te erőfittetted , 
Te plántáltad ide te telepítetted. 

Miheljeft fel-véfzi hogy te-Kerted e* Féld, 
Hogy az Allodium v hogy Uri Szántó-föld* 

Meg~visgálja mi a' Vadótz 5 Vadzab 5 Konkoly® 
Nem irtja gyomlálja áztat a' mi nem olj: 

Ezeket kert fedni, a* tiSzta. Búzának 
Kenyerét diSzére tartja aSztalának. 

Ha te a'Vatzkorfát Széknek, Szán-talpának, 
A' Körtvájt teremted ínyünk falatjának 5 

Buzditsad-fer Szivét e* példát követni 9 

'S e* kettőt edgy-mástól • raeg-külömböztetni, «•< 
A' fojtó tövifset fordítsa gyepünek, 

Ki-vágván tövéről a' Nemes Tökének. 
Meghozza gyümölcsét ez is böv hafzonnal. 

Ha ugy bánik vélle mint dajka , azonnal. 
így általad, *s tölle boldogult Sorfánkban* 

Tsak vitám fangvinem hangzik a* torkunkban* 
'S érette orommal nem tsak mindenünketf 

Fel-áldozzuk a' mi drágább életűnket. 
Adjon bov gyümoksSt ez Ujj-efztendoben, 

A* föld5 adj kenyeret a* Szegény kezében* 
Parantsolj földünkén ttendes békefeéget, 

Ha te örzÖSz, Pogány itt nem prédál *s éget* 
Ha pedig tetSzéSed hogy háború légyen % 

Oltalmazz el6bb-is hogy,ne érjen Szégyen. 
Hadi Yezérjnknek értelmet 3 Kegyelmet % 

C % A* 
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A* tö'bb Népnek Szivet, 's adj hív engedelme^ 
Minthogy fóbtuként Népünk termett a' fegyverre, 

Midőn a* dolognak fúlja nyomul erre$ 

Támazd Sel 6 bentiek régi elejeinek , 
Bátor Szivét élét fennyed fegyvereknek. 

Adjad a Sz^keljnek az eroíség Övét, 
Hogy vágja-ki Szegény igazán az övét, 

*S hogy ha más meg-gyözi az 5 tiz-ezerét, 
Győzze ott a' Magyar az o Száz-.ezerrét* 

Hogy Törököt^ Tatárt ide nea hotsáfsan , 
Pogányt itt rabolni hogy Szemünk ne láfsan* 

R á i Szijján ártatlan gyermekink Seregét 
Ne láSsuk, fordiisd-el e* -veSzéily' fellegét. 

Mihályt a' trombita harSog a tsatára, 
Döhö'Sitsd Népünket oroSzlány módjára, 

Ho&y ellenségére olly erővel tsspjon^ 
Hogy az meg-maradáft Semmiben ne kapjon, 

S&t mini: az agártól a' nyúl retteg 's el-fut, . 
A ' pogánynak-is tsak a' futás legyen út. 

Népünkéi fohaís edgybe ne tsaph^Sson, 
Ha látja azonnal ott hátat fordittson , 

Hogy igy bomlott yendei ugy Szelje , yágtafsa, 
Hogy Népünk ne veSzSzen, amazt ,eI-hullaSsaf 

Végre ez efztendS úgy bé-ne telhefsék. 
Az arany békeSség ho^y meg-ne köteSsék. 

A'pedig Népünknek qlly haSznára légyen, 
Azért méltó Te DMTÍX laudamujl hogy tegyen* 

Ald-meg caindnyájunknak Uram mindenképpen 
Ez egéfz eSztendSt, hogy zengjenek Szépen 

Ditséret moridáSsal hegy-, vö lgy , erdír, l iget, 
Város, falui mező* major, mmden Sziget, 

JÍlagya9 
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® Bülts gondolkozáfú emher: Miskoltzróh N* F» 

Nem b'ölts ínég az a9 ki tanult ígeu Sokat > 
S éni a köz elmét baladó dolgokat. 

Vagy &* ki máfoknál feíiyebb emeltére ? 

Még meg nem érdemli a' BSlts nevezetet; 
Igaz Böltsnek tehát az ember mondhatja 

Azt a' kinek Nemes minden índálatja. 
Nemes az erkölcse; '$ egéíz éhének 9 

Regulái tsupa Virtufok levének ; 
Ntm árt másnak, hanem olly buzgóan Szeret $ 

Mintha mindenekkel enne edgy kenyeret. 
Soha nem igyekizik Senkinek kárára «» 

Aho?,-is j<5, a' ki ellenére jára. 
Embert ineg-nem átál alatsony Sorsáért, 

A' Szegény t-is nagyra tartja Virtusáért, 
Az elméje Sorog ollyan dolgok körül.^ 

Mellyeknek Széptéggán Lelke ugyan örülj 
Tsak edgyedol minden gondját arra veti5 

Hogy édgy Jófág - Tárrá váljon terméSzetL 
Ha azt kéSzitheti jóvá VirtuibkkaJ, 

Tudja hogy nemeSebb léízen igen SokkaL 
Innét tzifrasági e' módi világnak ? 

Előtte kedveSség póltzára nem hágnak. 
Az aSzSzonyi dolgok éppen kelletlenek. 

Látja hogy edgy Nemes Szívhez nem illenek* 
Azok-nélküi élni nagy gyönyörűségnek ^ 

Jr Tartja, 's indulati erántok nem égnek. 
Tudja azt hogy a' kik utánnok esdeknek* 

Edgy Böltstol tartatnak puha embereknek* 
Az idzadós mánka azt a' tetméfzeti 
^ Eg5 lángot igen könnyen meg-tfntheti» 

A* 
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A* reíkséget pedig kerüli ellenbe. 

Mivelhogy bája vért Szerez a' mindenbe* 
Tsak az elméjének pallérozására * 

Adja magát; tudván hogy nagy annak árp, 
A* SoldrSí *z égbe Sel hág gondolattal, 

Minthogy a' felé-is termett ábrázattal? 
Tsak ottan kereSi a' íb tzélt magának, 

A1 hói változások Soha nem valának* 

'Magya, yiellybe edgy jeles Madarának' fógsdgbil 
való ii-fzabqduláfát 's oromét adja elöl \ 

Miskoltzón , N. F* j 
' . ' • ' • * j 

Ah! ki-repillt kedves Madaram, kinek a'Szeme nedves1 

Volt minapába nagyon, 's már Szabadába vagyon,, 
Itt hagya Szép kintsera! nem erö'Ss vala Jiizfa bi. | 

lentsem , ;". I 
Mellybe Szegény, nyomorult *s moftoha fbrsraj 

Szorüt. j 
íEl-mene vég-képpen! de Sokat fitserált rala Szépen 

Kis Szava volt, biz azért Szép vala; *s nagygyal 
• a z é r t * ••• • ' ;• . / . ; • ' • • '. j • " • • . ' . j 

Házam üreSs lett már, ki-menéSe valóba nekem kár: 
Nints velem, a* ki bajom tőlem el-üzze jajom, 

O, gyönyörűségben repes, énekel z Szabad égben 
Szárnyaival mutatott kedvel, ugyan mulat ©tt; { 

Máf Fiait Játá, V Száját eleikbe li-tátá, 
Tsokjai közt azokat Sorba Sibbgta fokát* ^ 

•Ugrofik a' Fakón, fitserél az elébbi Tanyákon 
Volt helye *s SéSzke kórul, tellyes örömmel ötül 

Tár-
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Tárfaival van ss jár 9 repeséSsei elöltök üriíl már 
Még-'hellyé Smtsjó, hdl kedve fci-telne SohóL 

Mofí ineg-ül a'puSztán^, magaSan Sél-emelkedik oSztáii 
O t t , miat edgy iravafz* á l l : ínajd azután tova 

Száll. ? " i 
Illy deli kedvében veSzt^g feiís-is ülne helyébeit 

ö l íy &r6m állya fejét; Sel-fe-talállya hellyéu 
£ ' Szabad éltében, tsak az étele Sem jut eSzében* 

Kád-Öröm éüke lehet, hogy fzábadába tifeheté 
Oh! tsupa boldogság! oda már a2 elébbeni fogság: 

Melly Szabad élete lett néki? reménye felett í • 
í Régi Szabadságát hogy el-érte 3 's elébbi világát 

Hogy vala mely tetemes hárá ne lennne $ ízű* 
l. xnes* 
' Mott a' hová mégyen , hogy örökre Siralma íie tigyéú 

Földre, vagy ágra P ha l é p , nézi ha mntseti eP 

i é p : . 
Fél ha Parafztöt lít$ de kivált ha kezébe viSzen 

i" ÍÍU 

'S mig nem elSre halad 9 íö'Ié repülve Szalad* 
Véli tzudar VáSznak, 's büdös enyvre tsaió Mada-" 

ráSznak 
Nem Szedi-rá, 's eleget lésheti már Sa riiegetí* 

Enni vaMt Széllyel ^ ha kerefs $ kap : azomba ve^ 
fzéllyei 

Nints bé-keritve; íiaegyén Djindenüvé; hogy egyen* 
Nints baja,- ss él maggal Szabadónn efzi í Senki ha* 

raggal 
Nem rivogattya i mivel vig maga kedveííveh 

Tárfai hogy néznék öroinét* 's ezerekre tetézned 
Mindeniket közelebb hivta magához elébb* 

Tsokjaival Sorban fibo'gá 's edgy Tsipke bokorbatí 
, Vétó" 
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Véle repültek elé régi tanyája felé. \ 
Abfea körül ültek 9 Szabadak rokonoknak örültek 

Hogy ki-kerűlt nehezen; mind Síborógnak ezen. f 
O maga meg Szépen köztok le-lapúla középen ; } 

Mert az öröm lommá vála , *s az öt le-nyomá; 
Rajok azért intett mofolyogva Szemekbe tekintett 

'S viSza fibogta körül 5 hogy nekik Ö-is örü l ; 
Hogy fitseregnének neki Tárfai; Sorba ménének j 

Ko^be fogak kiJkerúlt TárSokat; a' le-terült. I 
Tsiz fuseréit Tenort, *s ugyan 6 kezdette-el a* Sort, 

Diskántuft tsevegett Tzenke; de háta megett. 
Gimpli nyomott'BaSsuö, czifrázta Patsirra az áltuft 'l 

Mind Taktusra Szokott hangzani, vig Szavak ott.! 
A' mikor el-tölték nagy örömmel; azomba ki kőitek! 

A5 Sorbál; 's ki felé mind igyekeztek elé ; ! 

Hogy neki kéfzűltek Szaporán Szabad égbe repültek,' 
Sok SíbogáSok alatt, mind egyénei* ki-Szaladt. \ 

Volt Madaram kedveli Szabad életet, és tsnpa kedvel: 
Eli Világát már, '$ moíl igaz égi madár, j 

Tudofitás. I 

Azon Verff-Szerzonek , ki a* Mojzes Könyveit ver-! 
fékbe ízeóte$ és annak edgy darabját már hozzánk-ii \ 
küldötte adjuk "tudtára,' hogy ezen verfeket ki-fogjúk 
adni; mert már a- F. 'K. visgálás alól-is meg-j&tt, tsak 
hogy küldje a* tÖbbit-is * hogy edgy másrután nyom
tattathassuk* 
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