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MAGYAR MÚSA, 
Kőit Bétsben 23* Januáriusbín. 178& 

Fdrfángi Vtrftk, rtiellyé}et*éz el-adó Magyar Siti-
zennek küld Bétsb'ől. & J ; 

Oh kedves Leányzó! halgáSs ez intésre: 
Ne hajts nagyon a* Sok módi tseréllésre,; 

A melly el-adó Szűz, űgy meg-veízett immár $ 
tíögy táak a' P^P^e ?s tzifraság után jár; 

A ' melíy a* töíförbeti magát többét nézi 
» Miát azt , hogy jó Annyi dolgát hogy intézi^ 
* Melly nek ortzájibán ég mindjárt irigy tuz9 

Ha tárSá magára több tsipkét 's gyöngyöt íuzi 
h Az5 á* Férfi nyakán $ óllyan teireh léfzen i 

Melly Stet á* porig lé-húzza égéízSzeri. 
tóért az olíy Öázas-társ addig tzifráz£attyá 

Magát, mig mind abból Férjit ki-íogjattyáí 
A* mit verejtékkel gyűjtött nagy Sokára * 

RöményStt Felesége 's háza tartására*: 
Sotr terÉeSsebb gondot hói Szegény fejire ,\ 

Mert öSztán Sok költsönt tzifráz-feí tefléré; 
tfoft aémely Leányban éz-is nagy nyavallya £ 
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/Hogy V feűz -pártával való bajt Sokallja: 

Tehát ezt átkozván, tsak arra yágycSdna, 
Hogy mentül hamarább ASzSzonynak mondódtia, 

9S "azéit minden Férfit úgy képzel ...magának^ 
Mint edgy orvoslóját terhes unalmának* 

Oh Szűz! még-ae l©-pja Szivedet e? halál: 
*S hogy-ha Férjfi, tolled kezet kérni tal&l; 

Ne tsak azt tekintse Szénied* visgáláía •» '. 
Miliyen a* te Károd' Szemesek járáfa* 

Dgyan-is Sok Férfi bir angyal képével: 
De Szive rakva van Belzebub népével.-' 

Hajít Y öltözetét. Szemed úgy ne nézze $ 
Hogy Szép'tsinös volta *aztot'meg-igázze. 

Azt visgállyad inkább: mint tettSz'ne aMegény? 

Ha Szurtos gúnyára Szorulna-még-Szegény* 
Ne nézd mennyi pénzel gazdag az erSzénnye; 

Mennyi nagy petsétű levélt tart Szekrénnyé: 
Mert ha fel-járod-is ez egéSz világot* 

Edgy kalmárnál Sem kapSz pénzért boldogságot, 
Járj végire inkább5 a 'mint tsak tudhatod; 

Valyon nera egyedül te Szép ábrázatod 
Oka e , hogy Kérőd kívánna magának 

Tégedet el-nyerni moft Házastársának ? 
Mert ha ágy van, hidd-el 9 nem Soká meg-útál; 

'S még a' Szolgálod-is majd rajtad boSzSzút áll* 
Tsak a; kegyes Szívben Sorr az a' Szeretet $ 

Mellyel a' házaSok élnek jó életet. " 
Melly unalmat éppen nem esmér: sóit még nS 

A' pálma módjára, ha terhes idö j6 j • 
SS édeSsekmk télzi azon veSzélíyeket, 

A'pároSok edgyütc Szenvednek mellyekef^ 
Melly a5 nyavallyák közt társát nem hagybattyaj ' 

Ha-nein, mint hiv dajka karján apolgattya. 
Végre 
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Végre*, melly a* Setét Sirba-is alá Szál, 
Mi^on kedves párját ragadja a' .halál, 

Leány! ha a' kegyes ízivet fel-találod, 
.Boldog léSzen vélle élted és halálod, 

A mái Magyarajkról, a' Mufahoz. 

J . Náfónak VerSeit Hazája Szerette; 
De hogy Octáviuft 'Szóval megsértette j 
Romában az után többe nem Szenvedte; 
Hanem örökösön onnan el-kiildette. 

2 . Mufám! Te-is midőn Magyarok nevér&I 
SzállóSz* és azakaák mái erköltsáröí, 
Meg4ásd, ugy irjj Saját magad Nemzetéről, 
Hogy Náfáhóz ne menny Pannonok FöldérSk 

g . Hajdan Diógenes Lámpással dél Selé 
Sétílt az tJttzáfean, járt, kelt alá5 's elé, 
Kérdetvén mit Iferea? Ö tsak azt feleié: 
Edgy ember vigyázott, de íiiholt nem télé* . 

4 . Kedves Nemzetemet nagy Sziv Szakadással^ 
KereSem, 's nem lelem bizonyittora máSsal, 
ügy hogy* (ha nem ártok az igaz mondáfsal) 
Igen kevés Magyart találfz ma LámpáfsaL 

j . Hói vagy Magyar! jere , Hazánk határait, 
. Járjuk-él, YSzemléllytík roppant VároSsáic 

Visgállyák fzemeSen Számos LakoSsait* 
Vallyon taíállyuké Atilla fiait. 

6. Ugy Ijogy Nagy Corvinus (ha az meg-esfietne) 
Az Halottak közzül még hozzánk jöhetne $ 
El-bárnulván rajtunk, firná5 vagy nevetne; 
Mert a* Magy arakkal nem-is beSzélhttne. 

E % 7> 
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jr? 5?égyenTi Netnzetínk Nemes eredéiért 

Mfig tagadta régi igaz nevezetet, j 
Hajdani Szokását nj^elvit, öltözetét, | 
Meg vetvén, beDyében 'xretMel más Nemzetét, 

8. V$y vagyon: j ó 5 s hafznos Sok nyelvet érteni-
De az eredetit k | r el-felejteni. 
0 h ! Te igaz Magyar-mért tudCz ara menni ? 

Hogy magad nyelveden Szégyeljj- beSzélIenű 
p/"Be kár! hogy az igaz Magyarak meg-,hóltakf 

Nagy Lajos, Bátorig tudódé kik voltak ? 
Xáddé ezek tsupa Magyar nyelven Szóltak* 
Meg-is Sok Nemzetek nékik ineg~hodoltak? 

10* De a' régiségnek oda hire nevej 
Kargya h.l 'yet Magyar bírván vaskot véve , 
Aí/.izou? Pnrs mar náJJunk; mert mjnd Dáma leve, 
'$ Teliére nem ruhát: hanem ísudái teve. 

I I , Né/d a* véres Szája Magyar az úttzáhan, 
Be kényeSen Sétál idegen ruhában f 1-.. _ 
Oh rreíly f/ép két Dáma függ a' két karfában, \ 
Ugy ülik, gyöngy módi, moft jött a* ha/4ban? f 

ISjb. Saníanapalu?'i$ ngy tett haj'donában , ' i 
Gnkérit Áí'zSzonnyá lett 5 's rokkát vett markából 
Ma illy Csuda nézni ne meny Syriában* 1 
Böyön eleget Játtz a' Duna folytában. , I 

13, Óh hát ara venni, Magyar! de ki tüJa s . I 
'•Hogy fákba vart bajád qgy függ mint edgy déjfyJ 

Vékony ruhád dirib d*rab tarka fcsiida, | 
Más Nemzet tsak nevet tégtíd , tudja Buda. 1 

14. Kutsma hellyet lifztben dugtad a' fejedet % I 
Lepedővel fedted nyakadat, meílyedet, | 
Uöl a' gagyád? vesd-le hitvány pendeledet* ! 
f gyan mért gyalázod igy a Nemzetedet* [ 

' ' f i |. 
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j f , A* Líjbli t , Bngyagot, edgy Matériából, 
Szabatod vékonyból 9 eágy ízinü farkiból , 
Old-le hamar StiMid , vagy Czipod tsattv. b5 l , 

*• ' Bontsdrki, vetkezél-le, a' — — — ábói 
ejí x6» Ernyő Sorma kalap Sem illett tégedet, "* 

Vesd-el , ted-fel régi Szoros Süvegedért, 
Ölts dolmánt, végy Övet , Magyar fegyvéredet 
Kö*sdrfei, húzz Nadrágát, takard-bé térdedet, 

JJ. Msgyar ! Laurufod tudódé hogy Szetted, 
Midőn Szép híredet meg-nemefitetted; 
De régi SzokáSod, mint-hogy meg-vetetted, 
Azzal éppen magad rnagadot meg-etted. 

l g . Nézd az ASzSzony rendet: nem aS?S2ony, mini 
Dáma ; 

fo Fora kőml 10 rö'ff kereken a' ráma, 
Haj vitorlájinak nints Szeri Sem Száma, 
Ennye be Szép állat! elö alhat ám aV 

X9* Paruppé, Búb, Púder tzifra nyakra-való, 
h Csillag, Ortza-feiték, a' Dámának való, 
'» Fraj-tzimer, % Lokaj, aranyos hintó, LŐ9 

TáfkJi, Pudliy kell ma, nézd^el ha nem val<£t 

W-ftO- Gyöngyös öltözetét, Feje Sok Szarvait, 
Kényes mozgáSait reSzketS tollait, 
RetzeSetzés Számos ujj találmánnyait, 
Momus Se tudná mind le-irni dolgait. 

$ Qtl* Hajtfon Qrfzágúnkban Senkit-is Dámának; 
Nem hívtak; mert inkább neve volt K — nak^ 
Magyar a' LeánMs mondja aSzSzonyának; 
így tettEfe/uj-is, régen Diánndnqh 

%%- P b romiort Nemzetünk híres régisége v 

Htfl vagy Scythianak 9 neve , DitsöTse, 
Nem hódol moft néked -Tellus iftensége. 
Sem pedig a' Nilus Őrv^P»je mélysége. 
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a 3 . Dárius , iVögy Sándor, nem.kérik Frigyedé 

Nem rettegi Roma Vitézi nevedet, l 
A- Meotis Tova , nem ismer tégedet, j 
* Egyiptus feni Iránnyá nagy régiségedet. 

24." Hói vágynak Mundzukus, Árpád, Atillával, 
Xee'Z, Toxa-% híres Geizának Fiával, 
Nemzetünk attj^ai! jertek Áíiával, 

, Bámullyátok hogy bánt as Magyar magával. 
25*. Véren Szerzett drága Örökségünk ára, 

Hogy juttatá magái ónként iily prédára ? 
Óh miért nem vigyáz Nemzetünk magára! 
'S mért hozz ennyi módit a' rongyolt hazára* 

&£. Régi Vitézségnek eleven példája , 
Kitől a' Holdnak-is gyakran lett tsorbája $ 
Óh régi Magyarok hajdani Hazája. 
Könyvez ma éretted líler vize tája. 

£7 , De mit? oka ennek, nem más,, magad-lettélj ! 
Saját véred ellen hogy pártot ütettél, ; 
Költséges módikat a' mikor bé-vetté], 
Akkor a' Hazádnak, "s magadnak vétettél* \ 

átg, Jó más Nemzetet-is, sott illik tiSztelni^ f 
Tudományt, erkölcsöt, az-által nevelni,, f 
ÍMzágért Király érc fzühség halni, 's élni; | 
De a* magunk nevét vétek igy gyülelnú I 

59 , Igaz Magyar Vérek már hozzátok térek, I 
Még tsak edgyeí Szollok , ofzán véget érek, § 
Ha meg-bántottalak botsánatot kérek * f 
Mert a vétkeSeknek engedelem bérek* i 

• 30. -| 

®) Juftinusbao lehet Olvasni, "hogy vetélkedtek az Egyiptiű-; 

Sok, és a' Scythák a' magok Nemzetek régisége felett, 
mindenik akarván meg-prebálai a' magáét»ieg régibnek-

Ráday Gyűjtemény 
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l 30. Nem volt ezzel tzélom Szální viadalra. 

Nem kívántam nyerget tenni a' Czer-halra 
Tudod5 kemény borSd nem ragad kö-Salra, 
Gyenge VerSeim hát ne Magyarázd.baka. 

Ay Magyar Kurír Írójához* 

Szatsvay Sándornak, te magadat mondod. 
Kinek Bétsben Magyar üjjság 's Múfa gondot, 

Megbotsáfs Barátom, ha el-keref2tellek: 
Nem voítfz végből teSzem; mert Szívből tiSzíelkl^ 

Ha harágudnál-is engedj e' Másának, 
Melly téged méltán fart a' Músák Apjának, 

Mert ha Kurírodat 's a* Mását visgálom : 
Szatsvay Sándorom', Jánusnak találom. 

El-ne nevesd--magad!1 's meg-ne ütközz benne -
íj; Mert igaSság fzeránt, ez jó neved lenne. 

Jánus fzint ügy látott hátra, mint előre5 

Az él-múlt s ez után lejendö idSre* 
Jánus vagy Barátom 1 nem-is tagadhatod; 

Mert te-, a' mi volt V lefz, leg-jobbaa tudhatod. 
A' Jánus Temploma úgy vala formálva, 

B©gy az, békefségben nyitva" volna állva* 
A' hadnak idején pedig bé-saáratott, 

ügy hogy abba Senki Sem kandikálhatott. 
Az 6 Temploma hát haSznált mind ke toré, 

Mind tsendes, mind pedig zűr-zavar időre* 
Jánus vagy'Barátom! eit nem tagadhatod ; . ; 

Mert mind a' kettőre ki-hat Szolgálatod. 
i, A* kopaSz Tö'rököt te Szinte úgy nyirod, 

Valamint a' — tsendes időket — hogy írod* 
pc Jánus az eíitendö't végzetté'*s kezdette, 
|J Az első Hólnap-is nsvét $ t te velle, 
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^ánús vagy Barátom! itt Sem tagadfiatod; 
Mert eSztendot végzel, *s az ujjat folytatod. 

De még többet látok benned3 mint Jdnushan^ 
Mert munkád tart nem tsak Jaimáriusbau; 

Hanem az Üjjságod* 's Miísád' mindég írod ^ 
Míg egéfz efztendot nem fut a' Kurírod. 

Mem tudom mivel nyert £fdnus ífíense'get; 
De még te-is nyerhetíz oliyan ditsÖSséget; 

Hogy hogy ; azt kérdedé ? ez könnyen meg-lehet* 
Merr a* Műfa téged'- Iftenné-is tehet. 

Csak azt tselekefzi , hogy neved' hirdeti; 
'S igy éltednek Soha nem leSzfz végezeti, a.) 

Ezt pedig reménylhedd minden jó MúsárdI, 
Hogy nem Selejtke^ik-e! róllad., Apjáról* 

Más az 5 hogy a* Némák nyelvét fel-metSzetted* 
*S okét a köz hírnek harangivá tetted* b . ) 

Mit góndolSz! a' Némát: a! _kL.be£z4llteti* -
Azt áliái\kiT valíyoh minek ítélheti? 

ííá Iften nem akarfz lenni; légy a* mi vagy; 
Igy-is a' te N,;ved 's érdemed leSzen nagy* 

Ha ezen Levelem Barátom meg-látod , 
Gondold-meg, hogy eztet irta edgy barátod^ 

ÍCi azt kéri, hogy ezt tedd-bé a* Másába $ 
Hadd vigye a5 Kurír Széljel hamarjában 

á/) Műfa vetat móri; 
kO A' Magyar Kurírt és Músát, a* Némák nyoií£atj& 
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