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MAGYAR MÜSA. 

Költ Bétsbea 26. Januátiusban. 1788.] 

J[ Szent írás Könyveinek rövid fummájok Fer« 
) fékbe foglalva. 

lfj*dgy ház ílnts mzgíxél mind ember tsinálta* 
SUJ £ 'Vi lág edgy nagy Ház $ hát ezt ki formálta? 

Az első Könyvében Mófes ki-találta 
Mint a Bolís Teremtő Szivébe diktálta. 

JJlerí teremtette a5 Mennyet Szavával 
'Első nap* 's a' Földet világosságával* 
Más nap ;ki-terjéfzté hatalmas karjával 
A' levegő Eget Szent .akarattyával. 

Harmad napon Vizel a* FoldáM tálaSztá* 
Ezt fákkal 5 's füvekkel Szépet! Sel-ruházta *_ 
Negyediken napot, és hóidat tátnaföta, 
Számos Csillagokat az égre ragaSzta« 

Í; Ötödiken Haliak é§ Madarak lettek $ 
A' Barmok hatod-nap 3 '.8 Ember teremtettek^ 
Heted-nap Illeni karok Színiéit vettek, 
Munka, 's.nyugodalom napjai tétettek,, % s 

Jfien e Világot ekképpen kéízité; 
Mint edgy izép Palotát úgy fel-ékeSité* 

F Afc-
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ASztal át gazdagon közepiü terité? 

Yendégűl az embert mellé telepitér 
De jaj ez Uraság hamar' oda levet 

Mert tilalmas fáról Éva-VÁdám' eve* 
Ez-által az Ördög Uri' nevet véve 9 

Mivel minden embert Szóigájává' téve*" 
Melly dologért JT/íe/i ellene ki-kele5 

Ama megígért Mag Szembe Szállá vele + 
Ki-által Sok ember Szabadáláft leié, 
De így Sem orűlt ki a* Pokol kebele* 

Mert Ádám és Éva meg-ízabádiilának f -
De az 6 Fiai két-felé válánakY 
Kain Attya léve Ördög OrSzágának* 
Seth Sundamentoma az lílen Házának* 

Tiz nagy Atyák vágynak a' Szent Bibliában j 
Kik az Özön előtt az EkkléSiában 
Fé ylettek mint Ifién gyertyatartójábán, 
'S illy rendel állottak edgymás nyomdokában, 

Ádám, Seth és Bnos oSztán Kérián valá? 

Mahalaél után ^áredhogy meg-hala 
Ének ys Matufálem^ JJlent magaSztaíaf 

Látnék* 's végre A7QS az Iften angyala. 
Ádámot hogy Eva a' bűnbe ejtette» 

Az iScen a' Kertből mindjárt ki-kergette* 
A* keServes munkát nyakába vetette 9 

Kilentz-Száz 9 és ba rak tz eSzíend6t éltQtte* 
Seth a' meg-Sletett Ábel hellyett leve . 

Kit Iften Szent Atyák gyökerévé teve* 
Az Egek Urától Sok magzatot véve 5 

Kiientz-fzáz tizenhét eSztendeig eve* 
*JSnos fzent Attyáoak kegyes fija vala s 

Az .Iften tiSztelet volt étke s itala $ 

£ 
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A' Hivek tábora gyülléfi tart általa J 
Kilentz-Száz öt után Házából ki-halat 

fiKnán e' Világra mikoron Szüleié , 
Kilentzven eSztendö vSh Attya élete* 
Magának kileatz-Száz , és dz véget vete. 
Kit Iften Sok kegyes magzattal ízexete* 

Mahaldél vala Kéndn tefte 9 s vére, 
jS[ydlt-Száz és kilentzven ötbeo földbe téré 9 
ffired leve oSztán a Népnek vezére, 
Ki kiientz^Száz 's hatvanhét eSztendSt ére* 

Énók tsak hároraSzáz, 's hatvan-Ötig Számlált, 
De Szent tefte Soha nem Szenvedet halált* 
Mivel Iftenének mindég hiven Szélgált, 
Égbs élve mennyen , ott elly kedvet talált* 

Jtfathufálem nevét az IftentSl vette, 
Mivel 6 az halált legtovább kergette. 
Eletét, a mellyel Iftene Szerette, 

n, Küentz-Száz és hatvan-kilentzig vihette, 
Lámék Noéjába vigaSztaláft lele, 

ESztendeje hétSzár hetvenhétre tele. 
Ama Rakétát itt el-ne vétsd vele, 
Ki két jegykeSzkenöt leg-elöl viSele, 

Noé hatSzazadik eSztendöbe vala, 
Hogy Bárkába zárta $z yrnak angyala/ 
Más Világ terjett a viz után általa , 
A' melyből hároinS?^ ötv^bf %i hala. V Mos, 

9- *8« 

Az ozonviz után éh PdtriárkáJtróh 

A' Noénak három fiai valának; 
jfáfet után a' $m, és Qhám Származának* 

1 F i Kik 
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Kik réCzeg ?Áttyokkal as miként bánának* 
•;. Magokról jövendőt akképeti hallanak* 
Chám hogy rék^g Attyát Seí-vont Sátorában * 

Mezítelen kapta mély alüvásában* 
Fel-fedé jáfetnek, 's Semnek az úttzában^ 
Melyért meg lakola Kánaán fiában* 

^fífetet az Ifién ki-ízéleísítette ; 
A* Sem" Sátorának lakosává tette , 
Kánaánt Szolgául alája vetette, 
Aítyáiiak Szemérmét hogy fcé-teritette. 

Semnefc a Jehova jó Iftene teye $ 

Mellyért Sátorába tiszteltetett neve f 

Hazában Kanala Szóigállatot véve? ' ; 

Att^a Szemérmére mert paíaftot teve* 
Sem után Árfqhád-9 Séla, 's Éber vaía: 

Ofztán Péteg Reu9 Sérüg éle, hala 5 

Náchor után vaja a' Tfcíáré aSztala* 
Ábrim Níchor, Hárán Származtak általa^ 

Ezek illyen rendel Semtql Származának; 
A' kik Cháldéában rriind addig lakának; 
T á l a vizén bálványt addig imádáriak,; 
Míg Ábrám engede az Iften Szávának? ú 

Ábrámot az-Iften UrhÖl ki-vezette 
A' Kanahán földét veié meg-nézetté» 
Hogy magváfiak adja igéretét tetté j> 
NégySzáz eSztendon tiíl bé-ís helyKeztetté* 

Ábrahámra válék Ábrámnak a* neve; 
Mert Sok népnek Lelki, '$ tefti Attya leve-, 
IítentSl Száz hetven-öt eí^téirdSt vévé. 
Kit Soldbe Ismaél) '$ Ifák fia tejre* 

Ifák tsudáílatos Sogontátásáről; 
Áz háláitól lett meg Szabadárasáról , 
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R?bekával eSett pároSodásáróI, 
Nevezetes Jákob, 's Éfaú fiáról, 

É/irá Párjai által gyStrettetett; 
^,üái?baí jobb társat hazáról vétetett, 
Száznyolcvan efztendSs hogy vált felvitetett, 
Tefte# fiaitól földbe ielyjieztetett, 

2fáioh Éfaúváí ot izbe mint jára, 
Uttyában mint talált égi lajtorjára * 
Mins teve Szert Rachel Szerelmes társára ? 

Visgáíd-ftieg Lábáonái mint fordált-meg kára* 
A' Jabbók Révétol haza sántikálta I . Mos* 3 a ; %%• 

Az éhség ideján Egyiptomba álla 9 

Iftent Száznegyvenhét időkig Szólgálla, 
Tefte a Szent Főidbe nagy pompával fzálía* 

Utánna tizenkét fiak maradának 
Egyiptomba 9 holott el-Szaporodának 9 

. Tizenkét nemzetre fzépen feLofzlának, 
A9 Kik négy Anyáktól ekként fzármazának* 

Ríiben és Simeon a Lévi Judával j 
• Ifahhar ZihuXon Ledé Dinívalj 

Rachel Dánt, Naftalit hozatta Bilhával* 
Lea pedig* Gádot és ASert Zupával. 

Mind eddig Rácheinék volt Szomorú tele. 
De végtére 6-is vigaSztaláft leié. 
Mert meg-nyilatkbzvári méhének kebele j 
gfófef és Benjámin belőle ki kde . 

Rúuen a* ^fofefet leg-jobban Szerette; 
De Attya ágyáfsát hogy meg-fertéztette? I# Mos, 

3 ? : aa'o 
Magát a' többinél büflöfebbé tette,, 
Meilyért elsőségét az ííieii el-vettef 

Simeon, és Lévi edgyüvé fúgának; 
Szőkémen Diniért hogy boSzSzút álnának3 

If - Azért-
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Azért tsiaradéki el-Szórattatának 9 

Noha áldás nélfctll' Sk Sem maradinak* 
Simeon le-fzálla a* Jáda Söldére, 

Magvából idővel • mi. oda nem Sere,":: 
Anmk -edgyifc réfze a! Gécíor völgyére^ 
Más réSze Szert teve V'• Seir hegyére,.. 

. livinek Nemzete Papságot viSele* .. 
Negyvennyikz'-'Várom Öröksége tele* 
Házába a' gyilkos Szabadúl.áft l.ele» • 
A "-meg-holtai Szembe ha nem ónként Jele* 

3?ááa az óh'.kntWl JóSeSer ki-vette * 
Mint meg-öllye? inkább áréba; vetette* 
Tnámár véle magát teherbe ejtette 
Hogy - Séláh fiához bé-néra ereSztette^ 

padára marada a' Rúhen' páltzája? 
A* többinek magva vettetett alája. 
Meg-töretett véile ellensége nyájja , 
A Mefsiásig irt Törvényt a' Pennája. 

JZthulon magvának Szent Fold volt fzálláfa9 
Teager partra juta kies lakozáfa 9 
Sok kincset kereSett S hajókázáSa, I* Mos, 49: | j , 
'Sidon VaroSsáig terjett maradáfa* 

Ifacchár mint Szamár othon úgy dólgoza. 
Azért-is határa Sok bort, V búzát hozaf 
O az ellenségnek nem Sok kárt okoza * 
A békeSség földéi inkább Sáradoza* 

Dánnak 5 az Izrael oltalmazására , 
Lakó helyül juta az OrSzág határa* 
Mint úton lesködo kígyóval úgy jára 
Az ellenség 9 melynek tört hánya útára* * 

Gád tú! z Jocdánon laka helyet nyere ^ 
De az ellenségre által.járt fegyvere* 

Több* • 
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Többnyire Serege táborba bevere, 
Sok gyözödelmébÖl meg-bövült kenyere^ 

Aser a' Leának lábát meg.velette* 
így a' küSzködésbe SzerentséSsé tette* 
Magva a* Királyok tsemegéjét ette* 
A* báldogságtól kát nevét méltán vette* 

NaStalinak tsendes és bo volt határa, 
Melybe oly e'feeSen s bátorsággal jára, 
Mint gyors ízarvas midőn nints gondja páskára* 
Boldog áUapottya bajtá vig nótára* 

JóSef Egyiptomban Szóiga miért leve ? 
Tömlötzben kenyeret ottan miért eve? 
Ujjába Farabó Gyűrűt miért teve ? 
Hald-meg, Néptől miért tiszteltetett neve ? , 

Báttyai miatt vdlt Szolgai kenyere•> 
Kurva ASzfzonyjiért tömlötzbe hevére* -
Álom Sejtésével arany lántzot nyere» , 
Övé lett a 'Király második Szekere. 

Hogy Szükségbe Iften táplálóvá tette, 
Jó Attyát?" 's Bányait magához vitette, 

I; A' Gófen földére le-telepitette. 
Magvárói Attyától e* jövendőt vette: 

Két roppant Nemzetség T^ belőled léfzen* 
Meilyet minden jóban lílen torkig téfzen. 
Minden ellenségin gyözodelraet véfzen 9 

A' Kanabán földén két réSze lefzSz kéSzen. 
Benjáminnak az Ur válla közt lakoza, 

Azért mind két kézre könnyen hadakoza* 
Mint & ízemes Farkas prédát fokfzor ho2a, 
Mellyel eílve reggel gazdago-n oiztoza* 

Vége itt a* Jákob jövendölésének, 
Vége életének ? 's él-temetésének* 

Vé-
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Vége a* Jófef Száz ss tíz eSztendejének* 
Vége^an a5 ifefó/ij leg-elso könyvének* 

M&ft$ Z-dik K'önyveé 

Azt irja még Mofes máfodik Eö'tayvében i 
Mint volt állapottya.a' Gófen földében* 
A*:Jákob Házának.f 's gyötrettetéséb.en * 
Mint lelté oltalmát igaz íftenébenY 

A' Népet tápláló Jófef Halálával • 
A'Farahó Háza már más áll*ortzávaí 
Mutattya-ki magát; 9s ferhefebb íBÚókával̂  
Gyöm újj lakoSit dnpplázott téglával. 

De midőn a téglát épen dupláztatta 9 
MídÖn Sogoly módra okét dolgoztatta * 
Férfi magzattyokat hogy fojto.gottatta, 
Hogy Ifiének az Ur* ekkor meg-mutatta; 

Mert el-küldé MoSéft Szabaditáfokr,a ? 
Farahót unSzolá ei-botsátáfokras. 
Angyalát küldötte út mutatásokra* 
Mannát parantsola tápláltatáSokra* 

Minthogy pedig e' Nép mig volt Egyiptomba $ 
Beléjek Szeretett a rut bálvány okba 
Bálvány imádó lett? 's oltalmat azokba »j 
Kerefett Sok-fél© teremtett' dolgokba, 

Ef tetemes bűnnek meg-orvoslására,-
Eíetek, *s etkpltsök kormányozására 9 
Töltényeket ada az Ur ^ '$ hagyására, 
Hogy figyelmeznének, meg hagyta, Szayáta* 

(A5 többi következik.) 
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ilíoSw a-fii* Könyvének hátra maradt Réfza. 

"tfV Parancsolatok fel-oSztvá. úgy voltak a* ilfctt.lO' 
J L L A' két Táblák Szerént,' mellyeken adottak, 

Hogy* az Iften iránt a' mivel tartoztak 5 

Az elsőbb Táblára az ok Írattattak. 
Hat Parantsolati a' raáSik-Táblának 

A' Szüléken kezdvén* arra tanitának: 
Ki mivel tartozna Feiebarátty.ánák 
Mint attyafiának; úgy a5 Szóigájának, 

fiz-utáti tsak hamaí Sátor építtetett* 2* MÓSÍ Űf* 
líteni^tifztelet lielyévé tétetett 
Törvény hallására ide gyüjtettetett 
A' Népv 's Urát félni itten kéfzittetett. 

A* Frigy Ládái Mofes ebbehelyheztette; 
Az Ur TÖrvennyeit itten őriztette, 
Papjává az okos Szavú Áront tette * 
DitsöSség ködével az Ur környül vette* 

Mofe$\ Harmadik Kúnyve* 

Itt látbadd a Papi-Rend tiSzti mi légyen. 
, Fel épült Sátorban forgódáft hogy tegyen* 

Áldozatra ki-ki bűnéért mit végyen * 
A' Szent Dolgok ára* láthaád taire megyeit* 

Negyedik Könyvéé 

Negyedikben Népnek meg*-fzámláltatását; 
Láthadd Ifteh ellen Sok zúgolódását , x 

. 0 . Meg--
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Meg érdemlett példás oftoroztatását? 
A* jobbak Jordánig-való el-jutását. 

Ötödik Könyve* 

A' Törvény MóSeftól itt magyaráztatik j 
Engedelmességre a* Nép intettetik, 
A' Bálvány imádás erSSsen tiltatik, 
VeSzedelmeS volta böltsen le iratik* 

Itt nyilván van Iften, MoSefl: mint Szerette, 
Titkaira 'ótet méltóvá hogy tette. 
SzázliúSz eSztendeig haSznoSan éltette. 
Végre Nébó hegyén maga el-temeíte. 34* 

^fofw Könyve^ 

^ófué lett Vezér MoSesnek helyébe ; 
Ki bőven réfzesüít Iften kegyelmébe. 
O vitte a' Népet Kanahán földébe,' 
Nagy emlékezete Sok gyó'zö'delmébe* 

Az ígéret Ső'ldét 6 meg-visgáltatta; 
Kémjeit ve£zély közt Ráháb el-bájtatta* 
Azon Sóid gyümölísét a' Nép bogy láthatta9 

Bújdosása terhet mindjárt nem jajgatta. 
JLácván hogy a* Sirhoz közelget élete, 

Közönges Gyilléft a* Nép közt hirdete* 
Az ür féléimére őket úgy intette, 
'S az-után tsak hamar a' Sirba tétete* 

Birah Khnyve, 

JúfuéheHyéte n Birák állának; 
Kik kétSzáz kilentzven kílentzíg valátiak , 

TÍZ€Ö 
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Tizen feljül ö*ten ö*k Számláitatának, 
Edgymás után Sorban illy rendet tártának: 

Othóniel, É/iurf, Sámgár, ésDébora; 
Ez-után Gedeon, Ahimilzk •» *s Thola9 

£fair , £feftei9 Ibsán, Élőn Abdon Sora f 
Sámson, s Éli után lett Sámuel tora. 

Othóniel, Népét, a* mely Siriába; 
/Portziot fizetett Kúsáanak markába* 
ViSzSza állította Szép Szabadságába* 3 : io« 
Negyven efztendeig élt Bíróságába. 

Az Éhud bal keze a* jobb gyanánt,vala; 
Midőn Moáb Király Eglon ? 5 általa, 
Kit titkos beSzédre különösön tsala, 
Ugy hasba dö'feték hogy mindjárt meg -hala. 

iSamgár-aak edgy Okö'r öTztön volt Segyvere ; 
HatSzáz Filiftéuft a* mellyel le-vére 5 3 ; 3 ^ 
Ekképpen Népének Szabadúiáft nyere5 
Melynek kötiyhúllatás volt vize 's kenyere* 

A' Débora ASzSzony mikor Bíró vala; , 
jábin Király Népé -Segyvérrel meg-hala. 
Jáhei 'SiSerának, kit Sátorba tsala; 
Torkára SorraSztá mit a' téjbSl nyála, 4 : 19; . 

Gedeon a Szérűn Bázát tsépelgetett; 
MidÖn az IítentSl Bíróvá tétetett % 
ŰreSs edényeket edgyüve veretett, 7 : 19* 
Midián általa így meg gySzettetect. 

Ábimélek gyilkos; tsak fattya Anyának; 9 : $« 
HatniSsan tevék hát 'Sidók Birájának ^ 
Mert nints köze ahoz galagonya Sának; 
Hogy aT Sz6li6 tö-is tartsa Királlyának* 

Thóla-is a' Pua fija Bíró leve; 
Törvényt huSzon-három eSztendeig teve* 

Q % Az 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: O 2632/2 



Az-ntáö tejébe Páltzátjair véve 9 
'S hofzonhét eSztendon volt Birói neve, 

Jejfce erejével az Ammonitákat; 
Meg véré az irigy Efraimitákat > 
Fogadáfa Szerént ada 6 hálákat: r, 1 1 : 3 9 , 7 , 
Héj nem igen taiálSz már ma illy példákat* 

llarmintz Szép fiai Ibsának valának ? r, i a ; 9, 
Barmintz Leányt Sérjhez kezei adának, 
Hartnintz menyet azok helyébe hozának. 
Mert harmintz fiai meg^házasodának. 

Ez*mán Eíontdl 'Sidok Törvényt vettek; 
Ofztán Bírónak edgy Abdonnevűt tettek^ 
A' kinek-is negyven fiai Születtek* 
'S ezek által harmintz Unokái lettek. 

Sámfon a' terméSzet, felett Sogqntatott; 
Bárriiilásra rriéltónagy erőt miitatott* 
De Délilájától hogy meg-tsalattatott:.? 
Ellenségeitol haja el-nyiratóttr 

Nagy ereje pedig lévén a* hajába 5 
l%y az ellenségnek juta a' markába ? 
Melly Szemét ki-tolván, gyalázat porába 
Tartotta mindaddig, mig vóit hatalmába. 

Eli a- Papsággal Páltzát~is viSele j 
Negyven eSztendBkre Urasága tele* 
Akkor a' Fo 8ir5 ellene ki - kelé Sattv. 
Mert Fiaiba,Sok bűnt el-türe, *s nyele a : ítj. 

Sámuel utolsó Biróvá tétetett; 
A1 ki Elkánának Annától Született, 
Sok könyörgés által Iftentol kéretett, 
Gyermek korba Eli Pnpnái neveltetett, 

Enn^k kérésére raeg-engeSzteltetett, 
A' Nép iránt Iften 's könyorülövé lett, 

\ • -r -'3 P -
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KönyÖrgéSe által ellenség győzetett, 
A pártos 'Sidpktdl még-is . meg-vettetett. 

Rűth - Afzfzony Könyve. 

Bírák Könyve után Ráth Afzfzonyt iáttyátok ^ 
Menyek ! tifzteteket rólla taniillyátok, 
I?y_P°S^°y legyen bár Ipátok., 's Napátok ^ 
De azért reátok áldás Száll nem átok* 

Samuét Könyvei? 

Ráth után Sámuel könyveit le-tette» 
Az elsőbe Saul életét feftette, 
Ugy tarpyák máSikba Náthán helybeztetíe* 
Dávidnak dolgait, Gáddal jegyezgette*, 

A Királyoltról. 

Sámuelül fogva kik Próphétálának; 
'Sidók Királyiról a' kik mit kának. 
Az 6 hét Könyvekben j kik 's hollyak valának ; 
És a9 Krónikákba , ílly rendet hagyának : 

A5 Szép Saul e3s5 Királlyá tétetett: i . Sam* I I : if» 
Ammon Filifleus tölle ineg-gyözetett. 

i, •• Két engedetlenség - miá meg-vettetett, 
Dávidnak fok jóért gonofzfzal fizetett. 

Dávidra majd minden tsak fegyvert emele; 
De mindentitt gyöze, mert líkn volt vele? 
Ennek nagy dltalma volt 'Sifak fedele $ 
Ez-által lett végre pompás eledele* 

De néki Sem vala tartós békeSsége, 
Mert AbSólon fija leve ellensége ? 

f ' Sí-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: O 2632/2 



«W»- ^ SöSf 
Sémeitöl eíett rút betsteíensége 9 
?S maga bünével-is romlott tsendefsége. 

Fija Salamon ült Dávidnak Székibe ; 
Ki máfok felett BSlts volt itélleíibe, 
Templomát o l l j boltseo hagyta 's olíy rendibe? 
Hogy nem éri homály eiailékezetibe. 

Ráboamtul a5 Nép kétfelé Szakada; 
Mert nyakára igen iiefie'z jármot ada t 

Júda és Benjámin mellette raarada, 
A' tíz Nemzetiség lett Jár<5boápi hada* 

JzraéL-orSzága e' tiz Nemzet neve; 
Melynek Sámária fo VaroSsa leve. 
Harmad-fél Száz múlva vég puSztuláft véve $ 
Tizenkiíentz Királyt ilíyen rendel tevés 

jéróboám, Nádáb, BaáSa Elávai , 
Zimri'i Orari, Akháb AGháziá^ával^ 
Edgy koronát vifelt J d r á ^ ^ 
Mig hátba nem lőve Jéhu a* nyilával. 

Jéhu után vala Joacház JoáSsal-
MáSik Jéroboám az AzáriáSsaí; 
Saiium? és Ménáhem,, Pékája PéháSsaí, 
Vége az OrSzágnak itten HóSeáfsal* 

Jéroboám Borjút kettőt tsínáltatott5 

Azoknak Templomot és Oltárt rakatott ̂  
Ez-által Iftentol Sok Nép el-tsaiatott, 
Meliyért egéíz háza el-is pufztittatotu 

Fija Nadáb iigyan Királlyá tétetett; 
De tsak két eSztendó'n Székibe ülthetett^ 
Akkor Baásától Ö-is meg-oletett^ 
EgéSz Nemzetével mind ki-tör6l teteit* 

BaáSa mind holtig hartzola Asával; 
Ki Jéróboámmak a mint bánt Házával 9 

.ügy 
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Ugy teve Zimriis 5 maradékával ^ 
'S két eSztendös Király fijával ÉlávaL 

Zimrl héc napokig regnála Thirsába; 
Melíyet a* Nép'meg-Szák táborozásába* 
Omri előtt Szaladt Szép Palotájába, 

1 »S magára gyújtotta jtneg~rémült bójjáha. 
Omri mellett a* Nép t géfzSzen nem vala; 

Mig a' Gioát Fia Tibni meg-nem liala 9 

A' Szép Samária épüíe általa? 
Lakni minden Királyt mely magába tsala. 

Ennek fija Ácháb rdSzízúl neveltetett; 
A* Feleségétől roSzSzabbá tétetett. i .Kir . 21 í 2f* 
Ilyes' Sok intéSe toílök megvettetett, 
'S ugy veSztek-el a' mint meg-jövendöltetett. 

A'XCVl-clik Musához adattatott Tuíofitásrai 

KUtt Aliflálban 1787* 13* Decemberben. 

Mi ÍZ á' mi nem é! , mégis fo^át eliik ? 
Meg Se mozdul raéfws SoSafc tsdekeSzik. 

Lába ídgy hely-ben íll , fut még is meí'zfzire 
E* Magyar Hazának.majd minden; réizire ? 

Ez a* Magyar Kuririeftett-Paripája-, 
A' melynek mindenkor Zabolán áll ízíjn* 

Mindég zabolán áll ? hogy efzik hát Sokat ? 
Tsak feílett ? hogy Sut bé hát Sok határokat ? 

Ugy; mert e? Paripát viSzi más Paripa, 
Mely élő, *s mélyen üli gyors Férjfi* nem Sziga# 

Ennek kell abrak , e' pedig moft drága > 
Miolta a* Tábor a* Grajnitzra hága* 
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Erre teli a* patkó 4 az-is ínoft mint máSzSzor̂  j 

Drágább: inert több lóra kell * mini máSzfzot 
SzáSzSzor. j 

Hát a rajta üllő élheté tsak Szállel ? 
Háta' ki ezeket küldi 9 mivel él-el f 

Mind ezek jól tudjuk hogy éiÖvel élnek 9 
Melly moíl igen Sokba kerül-minden félnek* 

Én hát a Kurírért gyorsan meg-fizetek ^ ! 
*S tnáSókat-is a' mint lehet Siettetek. 

Meg-is leSz5 sot .még*van * ihol-van, olvaSsuk 
A' pénzt» a' Kurirt-is hogy olvasgathafsuk* , 

Itt az abrak * itt a' patkó Szegte-való* 
Tsak hogy ez-után-is légyen Serény á' L.ó« 

Hozza hozzánk Hazánk' lett történeteit $ 
Más Orfzágokban-is repülő híreit* 

Menj hát, 5s jöjj Sietve. Járj bákeSségeSsen f 
Adja Ifién betined örömünk lebefsén, 

OrSzágunkról jó hitt általad halhaSsunk , \ 
Jó Királyunk alatt hogy jól nyúgohaSsunk* \ 

Légyen a' ránk jövő efzteodo folyáSa,. > 
Tellyes vig örömmel kezdete 's uiuláSa. 

A' ki Téged hozzánk küldénd az-is .éllyen, í 
Tsak hogy arra kérjük igazán beSzéllyen* J 

Kéri a' Bétsi Magyar Műfa ezen Bibliabélí 
VerSeknek Érdemes íróját ^ hogy a' íöbbit-is mennél! 
hamarébb kezünkhez küldeni méltoztaSsék* 
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