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MAGYAR MÚSA. 
, Kök Bétshen i6* Januáriushaq. 1788. 

Karthágóban d Fefléfi nézegető Eneásnak Le-iráfa 
ci 463* versnélé 

•m /U*eg-all 5 és könyvei-Szeméből ki-esoek: 
XVjL Ugyan van-é oly hely 5 igy fzóll Akhátesneka, 
Van-é vagy edgy-OrSzág , *s vajon melyik vólna^ 

Nyomoruságinkról a' mely mát .nem Szólna 2 
Nézd Priámuít; bizony itt-is van ám bér* 

A' Virtusnak itt-is érdem a teítvére: 
Nézd a' nyomorultat minden meg-könyvezi\ 

'S edgyik fziv 'a1 máfik Sebét ineg-érezi 
?Ne fély 9 még ez a hit dolgunk Segítheti 

így Szóll* és a'.'feftéft Soká nézegeti* 
Sóhajtás és nyögés párádzik»ki feájáo* 

Könyvek árvizei fojúak4e órczájáo; 
Mert íáttya-^feögy ^.Trája körül i t t Szátlannak 

Görögök5 *s nyomokban Trójaiak vannak*.. 
Amott fut a fáradt Trójai Nép ajjai, 

'S k&Zel a* bokrétás Akhilles Sarkajja* 
Itt nem ttiefzfze'-tir&vén tóny-vel záporát $ 

Meg*esmeri Rhézus fejér Szia Sátorit* 
• -• ' 1 Melyet 
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Melyet Bjemédes leg-el$S éjtSzaka 

Szörnyű vér-ontás közt hált teflel meg-raka I 
'S el~hajtá$ bé-rontván a* fel-vert Sátorba I 

A* drága Lovakat a Görög Táborba? 
Még nem-is tudták as Trójai fű-izét, 

Meg-Sem koitálhatták & Xanthusnak vizét* [ 
A' gyermek Tróilus van áital-ellenbe, f 

Fút Szegény ki-Szálván AkhilleSsei Szembe* i 
Egyenetlen harcz ez: nints már meg fegyvere, 

Hurczolya SebeSsen nyargaló ízekére 5 
A9 port lineázza Sordulváe le-felé . 

A* dárda, Akhilies melyet hajtoÉ belé$ 
Fejével hajai mind a' Földön úSznak? f 

Kezéből a' gyepük még-is ki-nem csúSznak. • 
A* borzas Trójai aSzSzonyok azomba ; 

A' boSzSzús Palláshoz mennek a' Templomba, 
ViSzik a' paláftot fejeket le-sutvén j 

Szomorún, 's meliyeket ökleikkel ütvén* ! 
Pallás el-forditni magát igyekezi5 | 

Es mérges Szemeit a* Söldre Szegezi* 
Trójánál Akhilles Hektort meg-hurczolja f 

Háromfzor9 's h<51t tettét attyának árulja* [ 
Nyögő Sobajtáíi itt ki-buzdalának | 

El-uyert fegyvereit látván baráüyának, | 
Látván hólt teftét-is; 's Priamuft a'' Görög, \ 

Priamuft a' Görög előtt hogy könyörög* j 

* Fjf£tlÍM&.4*nafMnek ietdete9 melly edgy más vála.\ 
kitol iratik* I 

I 
Ení a ki ez-elb'tt páSztóri éneket 

Vékony Sípon jádzéic; végre a berkeket 

El-
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El-hagyván, tanltám a' Szántó földeket 
Mint mivellyék: Moft már Szörnyebb efietekeC 

Fegyvert énekelek, *s edgy Vitéz áttyait 
Ki? hogy el-puSztiták Tróját *s határjait f 

Sok baj közt folytatá bás vánd#rláSaitf 
Míg Laviniumnak érhété partyait; 

F61don és tengeren való bujdoftában5 

Rútul hánya Juno mérges ránkorában 9 

Gyakran volt 6 tsak nem az halál torkában» 
Gyakran hordozta 6 életét markában; 

Hadban-is Szenyvedni eleget kelletett, 
Mig OlaSz-orSzágban várait építhetett, 
A' melly városbél-is, hogy rendben vétetett* 
A' fényes Róma vett oSztán eredetet^ 

Musám mond okait nékem moftanába , 
Mi vétkéért efett Jv.no haragjába, . 
Mit Sajnált a Júnó 1 min dalt fáit magába $ 
Illy ráfikor tarto-é az Ég valójába ? 

E' kegyes embernek valJyon mi volt tette, 
Hogy £funó magának mint edgy tárgyúi vetted 
Mennyi fáradtságos munkán veSztegette, 
Már ez bizony hoSzSzás Vmélly harag Sejtté* 

Vált edgy régi város hittak Kárthágónak, 
Tyniíiak lakták jobbágyi Didónak, 
Gazdag helly, tartatott nagy hadakozónak* 
Itt állott fegyvere 's Szekere £fánónaf?t 

I Mondgyák, hogy az egéSz földi kerekségén 9 
1 Leg-inkább kapott volt ezen az helységen ? 

S' azon igyekezett már akkor-is régen, 
Hogy ezt tegye Úrrá mindet nenuettségei^ 

Pe minthogy tudta jól a* Párkák Szájábul, 
gs a*- törtéaeiidö idők laiftrpinábiy % 

E % Hogy 
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Hogy ollynép Szármozna a* futott TrójAbűl, 
Melly azt feí-forditná fiindamentumábál ; 

Jlz az nép idővel igen nagyra menne, 
Sok Orfzágot birna , nagy hadakat tenne , 
Mindenütt-a' hói jár gyözödelmet venne 9 

'S Lyhidnak végső puSztitója lenne, 
jEttul félvén azért, ?s azt-is mind• maginál 9 

Tartván 5 mi lett régi hadakozásánál, . 
Mellyet a' kerengő Sim©is partjánál* 
Kedves Görögiért vifelt volt Trójánál* 

Más rírjkoraitis elméjében hagyta; 
Hogy Paris az arany almát másnak adta ; 
Hngy Ztvis Ganymédejl mint Sas-fel-ragadta; 
Mind efzében jutott, 's majd epedt miatta* 

Fel-lobbanván azért lángja haragjának , 
Kevés maradványit , a* kik, még. valának 
A* Görögök és az Akhilles kardjának., 
Partyátiii ehtiltí Szép Itáliának : 

Sok efztendöknek lett addig el-folyáSa, 
Míg e* Szegény népnek illy hányattatása 
5S teugerrűi tengerre való vándorláSa 

* Tartott: illy bajjal lett Róma fándáláfa, 
Aliig hagyták még-el a* Siciliait, 

Örömmel haíitván a' tenger habjait. 
Midőn jfánó mégsem Selejtvén gondjait f 
SS Szivén tartván régi Sebe fájdalmait: 

t/litl úgymond el-állyafc Szándékom tzéllyátúl f 

'S meg gyözetteísem-é Anchifes fiátiil? 
Nem hajthatom-é-el én Itáliától ? 

Ezt a' kevély Királyt valamint. Trójátál? 
Vgy de az időknek más foly Sutamába ; 

A b ! Paliásnák vólt-é vallyon hatalmába,. 

Hogy 
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:. • Hogy ö meg-égefsen, 's az tenger gyomrába? 
Tt;iiieísőii Soft Görög hajót ránkorába: 

Azonban ezt Pali ás valamint fel-tette, 
"Eá'iy Ajax vétkéért meg-is tselekedte 
Jupiter .köveit menyköveit vette* 
'S az hajókat öízve tÓrte 5 *s el-vefztette; 

'S hogy ^ j a x fuldoklón: mérgén a'febeknek, 
'S mellyébül akadta fuftét a tüzeknek, 
Fel-kapá Szárnyain a' fergetegeknek, 
Es mérgében Sujtá a' kemény köveknek. 

'S én ég Királynéja, én ég ditsofsege ? 
A', nagy .Jupiternek Húga, 's Felesége ? 
Hány eSzteudSkig nints hadaimnak vége? 
Tsák Jánon patzkazé az 6 ellensége ? 

Ha én ezt mind tsak igy engedem el-menni, 
'S nem kívánok edgyízer boSzSzu-álló lenni: 
Ki-Sogja nevemet nyelvére-is venni ? 
Ki-fog. oltáromon áldozatot tenni ? 

Lángozó Szivének feHobbanásába, 
Hlyeket forgatván 's forralván magába , 
Megy mindgyárt mint a' tűz mord f ó l i á b a , 
A frlhok, a' jegek, ?s Szelek hazájába: 

Itt lakik Királya a' fergetegeknek , 
'S a' mint hoSzSzas foíyra vagyon a' hegyeknek, 
Edgy temérdek nagy barlangjában- ezeknek, 
DúhÖfségét fogva tartya a' Szeleknek; 

Azok bofzonkodván barlangjok méllyébe. 
Nagy dÖrömböléSsel bőgnek tömlötzébe: 
jEolus Király űl királyi Székébe, 
'S engefzteií Őket haragjok mérgébe* 

Ha nem tselekedné 6 ez,tet azokkal, 
?S könnyekre engedné nyargalni Szirny okkal» 

E l - '•'• 
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Ef-tagadnák t*Um. dühödt Szándékokkal 
A' földet, a tengert, *s az eget magokkal: 

De ennek Jupiter jd elejét vette , 
'Et'tiil tartván, Őket tömlotzbe vetette* 
*S edgy nagy irtóztató jukba rekeSztett#^ 
ISzönyií hegyeket építvén telette; 

l |s tettzett Királyt-as nékik állítani * 
A' ki őket tudná zabolán tartani, 
M kor Szükség volna le-tstilapitani , 
*S mikor parantsolnák kiis bótsátann 

Kihez júnó igy Szól: Az Iftenek Attya 
Hatalmadban adá, hogy Szád edgy {zlzmyzi , 
A Szeleket a* mint meg-zabolázhattya, 
Ugy tettzéfed Szerént Sel-is lázaSzthattya; . 

Edgy gyűlölséges nép, itn! látod magad te 9 

Tróját hajón vifzi 9 's az igyekezete 9 

Hogy azt az OiaSzok határin tegye-le, 
VeSs azért olly gátláft, hogy ne-viheSse-be* 

$3úlj Súlj minden hajót törj apró darabba, 
Hánd Széllyel tetteket ss temesd-el a' habba; :í 

Van kétSzér hét Nimphám, a* leg-SórmáSsabba 
Dejopéja tiéd: meg hitt lehétSz abba 

Illy érdemeidért örök Feleséged 9 

Ö léízen , o téSzén id5 múlván téged , 
Gyermekek attyáva : 's, történvén Ínséged? 
Ő iéfz bá oSzlatód $ gyönyörűséged. 

, E* Szókra JSOIUS; mit kivánny próbálni, 
Néked kell Királyné azt jól meg^visgálni; 
Az én tiSztem pedig tsak abban S@.g álni 
Valamit parantsolSz, kéSz léSzek Szolgálni, 

Ugyan-is hogy Király névvel neveztetem, 
Hogy vágyó® Zeus slött edgy kis betsiilefem , 

'••-" Hogy 
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Hogy én-is aSztalcok mellé ültettetem* 
Mind ezt egyedül tsak néked köSzonhetem. 

így £z6lvín 's meg-d<5fvén az begyet bottyával5 

A* melly kaput nyitott kemény Szúrásával f 

Ki-rohantak azon a' Szelek Sorjával 5 

Szárnyoknak ÍSZGDJÚ tsattogtatásával: 
©rdit EuriLs 's Nothus már a* több Szeletkéig 

Omol jáfricus-is a Sergetegekkel, 
'S a mint a' Tengernek eftek Seregekkel, 
Fel-Sorditák áztat majd tsak nem fenékkel. 

A' rémült hajóSok Síbongáshoz fognak 3 

Rettentő lárma van, 'Sürögnek forognak, 
Zugnak SL Vitorlák, aa deSzkák ropognak, 
A* kötelek rutiil dongnak * *s tsikorognak; 

IJ1 merő éjtSzaka a' tenger Színén már, 
A'Setét kod eget, nap-fényt, s mindent el-zár* 
Sűrűn dörög az ég. Szapora villám jár, 
Ki-ki retteg, ki-ki bizonyos halált vár. ÍV. T+ 

Ezen Tériek\nem azért küldettetíek ineg* hogy 
az kik Firgilius fordittásában foglalatoskodnak , 
munkijokat abban hagygyák azon gondolatból ? hogy 
mi Szükség annak annyi SokSzori SordittáSa ? tigyan-
is mentül többen Sogják ezen nagy Poé:át forditsni* 
annál több haSznot reményihet abbál -Nemzetünk : 
De az-is bizonytalan, ha ezeö moft ineg-küld&tt for-
ditás Sog-é még továbbra-is terjefztSdni, 

Edgy iiiár íneg-nofzÖtt éretlen ISjúhoz, ki maga 
néhai édes Áttya jó Baráttyának atyai öktatáSit meg
vetvén és ásnak jótéteményirSl éi-felejtke^vén $ go<r 
rombáiil fenyegetBdik* 
Háládatlan Fiú nem Szégyenled magad ? 

Hogy a' goromba név majdan reád ragad* 
Min--
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Miaden okos ember meg-vet.és meg-tagad, 
fta fenyegetéísel a5 Szived igy dagad. 

Tudd meg, hogyha tulálíz az úton , ki-térek , 
Inkább kerüléísel hofzízabb utat mérek 
Magamnak, de hozzád haSonldt ígérek, 
Ki meg:tánczoltafson 9 's úgy én haza érek. 

Többet-is láttam már ki itjii leprába, 
Vakmerőn viSelte magát mint edgy kába, 
?S nem hitte, hogy a' Vén hághatna nyomába* 
Mig kötelet néki nem vetett nyakába* 

En ugyan tégedet Szánlak , nem kergetlek, 
Szeles fútáfodért, tsak meg Sem nevetlek, 
Sot mikor el-fáradSz» akkor le-fektetlek' 
Nyugodni, mint Atya , mert még-is Szeretlek* 

Sok vdit már eddig-is, ne toltsed forróbban 
A* vizet nyakadra , sot gondold*meg jobban', 
Ki vagy ? majd az orczád piruláfsal lobban 9 

Ha fel-efzmélkedel Szived-is megadóbban, 
Meg álly Eotsém Pijla >> ez-után-is léSzek 

Jó-akaród3 *s mondom indulatira kéfzek 
Néked meg-engedni5 mert még minden réfzek, 
Bennem úgy mozdulnak, hogy veled jól téSzek, 

flalgafs és ne mözdúly» tőlem e* lanátsot 
Ugy vedd, mint kis gyermek a' mézes kalácsot f 

Mert ha Szeleskedel j rnáSok a' korbátsot3 .. 
Reád hánnyák «, Sírva Szeded a" forgátsou 

És ha még tovább-is a" 'létiné ízekáSod , • 
Hogy mis alá bátran a* vermeket áfod* 
Magad bele dűlvén, tulajdon rováfod * 
Ott kezedbe kerül, igy végzed SutáSod* 
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