
£ < £ (VIII.) $ £ 6s 

MAGYAR MUSA. 

Kőit Bétsfeen 64 Fébruáriusban, 1788. 

líra S.-Tatahon T. Ti Patafá Profefsor . Szent*-
gyofgyi Iftván Ur nagy reménysigü Ifiván' 
Fijdnak Koporsójára A* I4 Abban az efztend'ő-
htrié Mdlyben ; 

EHY GYÖNYÖRV F E N Y V M BS B O R V L T * I G Í 
TVNE .KEMEN'YVNK. .. 

SZENYVEDE TESTE H A L A L T , *S szé? EÖSZÖ* 
KVKA T A Ü L T . 

^T^iSzíeíetes Pálmák!' mért sárgák rajtatok e fák a.) 
JL Mért pereg a* Levelek $ 's Könyvetek edgybő 

Vélek, 
Ejtfsíaki Szél morgott* 's tíeiftetétefe előtte tsikorgötti 

Ágaitok le-omol* fok darabokba bomoló 
H Szent * 

á.) A* teher' á'att iiöní fzo&ote Pálmafa ábrázatjában adattat
nak elöl a' T. Szülék, minthogy a5 fok bánatoknak terhé« 
tül nyamtfíttátni fzokott Kefefzcy ériekhez, a' Pálmafának 
az a* tulajdona fzépen hafonlit. Sárga fáknak pedig azért 
iratnak , ixierc a' ki feíUt Páltiia-tfán sárga ágokkai ábra-
zokactanak a* már. meg-kok Pálma jövéfek* 
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66 ^5® T 
Szent gyökerei ! rontják az" erBk ^ 's tsémététe^n 

ontják, «,- I 
Szeiií ez az ág 9

 5s amaz-is, el-töre ? roppan az j 
Lóg az cr5-'s rendüli^ de mivel gyökeres ntm 

zen diilL I 
Hlfzoek ezeo gyökerek > fzünynyetek ő ti derek! 

A' nyomorúságnak nagy fergetegére ki-hágnak , 
Nem próbát hazudok 9 tűrni Sok izbe tudók* 

Nö. ha kemény, terhel próbául Pálma-fa nyerhet, 
Ah különös nagy ero nőni teherbe merő. 

Tüz aranyat próbáll heted izbe Salakja külön váll: 
Nyomva Királyi petsét ugy leli rajta betsét, 

Teged-is így törlek Szelek <5 kát Pálma gyötörtek, 
Hidd-el bár nehéz-is Ifteni próba ez-is. 

Pálma fa terhet birj , s ha nagyobb mint kellene 
tsak firj. 

a.) Jól tud az igy ki-csáfart. viz tsilapitni_zavart# j 
Páiroa gyökérnyögtél tudom azt Vagyakor igy j$ 

nyörögtél: 
lílenem e' tsem&tét feadd ne zavarja Setét! 

Jaj de ropog gallyad Szomorú két Pálma fa ballyad! 
Nincs Iftván le-rogyott Pálma-fa gallya fogyott. 

Seb hellyes a* Tefted, Leveled sárgára ki-fefted. 
'Teftédbül'fakadott Pálma-fa'búnak- -adott* 

fiát hova lett János ? (b.) Szentgyörgyi Susánfla 
magános ! • * ••• ^ • ] 

Hát még-ama*'tsemetét ínég-minek érte Setét? 
Bú nyila lö téged tudom e' Sebed érleli véged. I 

Pálma-fa'Könyved ered h&$ Szemed abba féred, ; 
1 1 ! 

OOvidius. Explet. Láckrymis egeriturque dolor. 
i>.) János ;ak nevtztetett az oda fel hova íéttérü! Kérdésbe 
. jdtt T;-. T\ Próíe&or . ür fziv éjiek tellyes- nyugtató remé-

»ye* " ... .. - . • 
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%l*!Öre litvánod tudora 5t Kegyes Attya Te Szánod. 
fogva Kegyes madarad télbe borűHa nyarad* 

**}|nos után fényed vala Iftván drága reményed y 

^ Ez nevedet víSeié 's már viSzI firja féld 
pllma-fa két kedves Szemeid töve mért leve nedves ? 

'^ Meg ha Susánna-is él BSiCs Attya bás ne legyél* 
Jobb kezed Irt olly fairt, meJly nem fog látüi fe* 

tét lirt. 
> Két nevedet viSelS bSlts eSzed alhat el6. t a*) 
Gyors kereken régen futoSol már a* Magyar Egei , 

"í Hidd-el ezen kereked nyargal örökre neked. 
• Sirt nevet a* jóság-, mivel. 5 nem' halni valóság, 
*i E ' te Szülötted, el-él: ' 's lakni Egekbe''reinéL 
Még-is ez Iftvánod'-tudom dh Kegyes Attya,Te fzá« 

k ssod« 
Őt keSeregni van ok , tseppebet én-is adok* 

"HKönyvezi Szép-nyájad, melyet legel angyali Szájad* 
1; Köz baj ez a* Te bajod, köz jaj az a* Te jajod* 
Téged-is e nyíl lőtt Kegyes Annya töltene tömlőt 

Könyv Özönod, keSereg véled az árva Sereg* 
^'Kedved eredt jégen tsemetéd' mert k'etteje régen, 
14 Már sneg-aSzott3 ez-is éltl *s élte halálra tszrélt. 
Hát Anya gerdittsed Könyved, *s magadat keferit-

tsed. 
I Hallom-is árva jajod , mert oda drága rajode 

Ah kegyes ábrázat^ Nemes éíz 3 meg-elözni ki Szá
zat 

'• TudSz vala* átba vagy-é Oskola menni hagy-l* 

H % nu 

%M0 Czéfozás van . as T. Pr ófefsor Urnák az 1783 - dMm 
Jri-jött Theol, Naturalisása in Quareo maion H.afsáa és 

I- Poifonvban, 
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Pálmafa mért faervadSz? te elöl mégy9
 s

s minket 
tói fcadSz, * 

Menny de mi még maradónk Jnnttlen uttiak aj 
dúnk9 y 'j 

Tapsol az Ég néked kéSzen vár Mennyei Széked. ! 
A* Kapu nyitva vagyon intenek arra nagyon. 

Meg véve f/eot vérrel JegyeSed tart Égi kenyérrel 
Bolps elméd íokat ért , bár az Egekbe ma ért. 

Pá!ma-fa boldog már a' menybe belőled ez edgy P£r 
:S több csemetéd Jegyefg Szent kebelébe eSe.' 

A' Koronák kéSzen várnak mind zöldeg egéSzSzen 
Pálma-fa törni fzerefs, Szép Eget abba feereSs, • 

A* ki kereSzt fáját yifzi JéSusa tseudes igáját, 
A könnyű teherért adni fog Ég neki bérr. 

Pálmafa terhedben le ne dülly 5 Sebeid kebeledben i 
Mindég meg maradó, zöld Koronákat adó, ! 

Tárdja vagy Ínségnek, de miért? mert tettzifc J 
Égnek? r ; 

Tartani meg kötözött (üz koha lángja között., \ 
Pálma-fa bár nyögjél 13e perely, hanem igy köm 

; rögjélj • 
Ámbár porba takarfz meg-legyen a' mit akarfz. 

Pálma gyümölfsének maga vérén yetí Jegyesének. 
KáfjábúI fakadotf tseppeket Ifren adott. 

Innya 'f e-is efztet fogod ó torsok ha kereSztet 
Hordani vállad ered benne valóba féred. 

Hord az igát ennek végin nagy örömbe pihennek. 
A?kies Éggel bir, annak alatta ki Sir, 

Boldog az illy firás, vizedért igy bjztat az Írás. 
htürj bármeg-örülS?, a' mikor Égbe kerüISz, 

Pálma-fa boldognak Nagy Egek majd mondani fo 
nak9 

-* A ' 
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'*' A' mikor edgybe keriilSz .s a' tsemetékkel örülSz, 

jbl& le törött gallyad litván* hét Páhna-fa bailyad ! 
ak Hogy Tejed ot neveié boldogok útja felé. 

£21 aagy abrontson ragyogó rád Sok napot ontson* 
^ 'S a' kit ölel kebeled jöjjön az égbe veled. 

H 
r' J? Mars , ei Meríurius Régens Planéták uralko* 
Í áára alá jutott 1788-dik $ ej- a Jövendölés 

fzerént a' Fatális Efztendoke Bék'őfz'óntö Ver* 
h feh 
l 

Az eSztendoSzáznak' végezete felé, 
>ei Többnyire mindenkor változás jön elé* 

Hói a' rettenetes Peítis vagy dög halál, 
k Mindent fS|,dbe temet valakire talál; 

Hol a' Szív foggyafztó éhség Sanyargattya 
.. A* népet, 's mindenből végre ki. forgattya:; 

ÍJ 11(51 a' Szükség okoz ifzonyu firalmot; 
Hói edgy,. 'smás nyavallya emel Sok fir halmot. 

& Hol fegyverrel puSztitt' Sokat az ellenség 9 
i Edgy Jfzó val akkor van több Szerentsétlenség. 

Mit gpndollyunk:! mit- hoz e' következendő* 
'S a* Jövendő' Szerént Fatális eSztendo. 

Mellyeknek RégeaSe Mars, és Verbuskofsa^ 
:, Merkurius: kiis már anajd fel fátkofsa. 

EgeSzSz Európának F6 Fö Vezéreit, 
'S fegyverre kiSzteti azok Vitézeir* 

, Ah rettenetes; Mára ! még biroáalmadot, 
f Nem vetted kezedhez, még-is hatalmadon 

Majd az egéSz Világ lakoSsi miná érzik 5 

Er-
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Er2ik 9 iogF Szivekbe naponként mint vérzik* 
Mindenfelé harfog már Hartz trombitája, j 

Vefzekedéft kiált minden lakos Szája* | 
Edgyik HatalmaSság Szítt ellenségünkhöz * 

A* más biztos erÖt nyújt reménységünkhöz. 
A* Tsáfzár Tábora kéSzen áll i t t ; ott a \ 

Törok-is Kőllykeit már meg-Száliittotta* 
Vijja amott Várát az 6 ellensége, 

De majd vifzfza veri nagy hirtelensége. 
Amaz Hadi-népét 5 mint fiját a' Gollya 9 

Edgy heliyb'ól más hellybe akként antragollyaj 
Ellenság földére meg-Száll Táborával, 

Azt Sepri5 's pufztittya Népe záporával, 
Edgyifc alattomba kéSzül, 's ineg.van Senve 

Fegyvere. A? másnak Szive van rettenve» 
Félelem közt várja a' kétség tsatáját, 

Féltében nem meri fel-nyittani Száját, 
Nem tudja erejét mellyikhez tsatollya, 

Máft hogy Segiltsené ? vagy hogy magát ollya. 
Feliben a* Föld-nép hal verejtékibe, 

Dugja a' mije van SzroSs rejtékibe ; 
Maga pedig magát kaptsollya edgy máshoz 9 

Kivel fog9 ha Szorul a kaptza futáshoz. 
'Mint edgy efze veSzett *s alá 's Sel ugy jár ma? 

Minden Nép; hogy nyakán tsügg az inség járma, 
B'ár; 1 ha fel-vállaltad már a* Regenséget, 

'S ha edgy másra Szortálennyi ellenséget9 

Nézd azt-isj nem Sokat tart uralkodáSod^ 
Hamar eí-enyéSzik fel-SuvalkodáSod. 

Küldjed-el. ujjonnan Szárnyas Kurírodat $ 
EröTzakos kezű Merkuriosodat? 

Kioek a' mellett hogy eröSzak Szivébesaf 

Va® 
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»'' Van BékeSség Szerző pálfzais kezében* 
'$ ollyan indulatot kaptsol a' Szivéhez? 

Mellyet edgy Békefség SzeretS-Szivéhaz. 
Hozza-el BékeSség tsináló páltzáját, 

Hadd végye-el a' nép nyakáról igáját* 
Pe ha ellenségünk próbálná Szivünket,. 

Ha mernénké; *s Hartzra unfzolna beaunket. 
Sziveinket azért mi e!-ne tsüggefzSzük , • 

Féltünkbe fegyverünk* Szegre ne fűggefzfzük* 
fsak azért hogy Török, 5 tsak edgy olly állat j 

Ji Ki *&xt a* Magyar örökké meg-állott. 
£ Ditso Magyari Nevet ha Szerettyük 9 

Bátorsággal áztat még nagyra vihettyük* 
Tehettyük ellenség el6tt félelmeSsé 

Mint régen ,• mindenek eiStt-is hireSsé* 
Tsak el-ne engedgytlk magunkat lágyulni 

Indulatainkat 's tettünket puhulni* 
Senkinek a* hívság piattzán le-ülve, 

i« Nem repül fz£jába töltött galomb sülve. 
Hartzollunk SziveSen, mig birja két kezünk 

Fegyverünket ^ tudván azzal nem vétkezünk* 
Tudjuk azt mindnyájon, 5s -meg-is lehet válni, 

Hogy Szép Ki'rállynnkért-, *s .Hazánkért meg-halai f 

Ha ellenségünkéi Semmit nem tehetünk > 
i *S másként Diadalmat rajta nem vehetünk* 
Tudjuk azt-is hogy mig élünk Szenvednünk kell 9 

Szembe kell Szállani Sok ellenségünkéi* 
Hifzera még a' Magyar: oh drága nevezet; 

Tőrök'Tenger-, vérben'eleget evezett. 
Még a' Magyar előtt Kontyát ej-ejtette , 
• Tsak futhatott Szembe Száki felejtette* 
Ha nékik van, vagyon rainéküok-is Marsunk: 
; Van ellenség,ellen Hadakozó Társunk, 

»; NiK • 
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Nálla nékül a' mi bét tsöű fegyverünk, I 

Nem ér Semmit minden Spanisé Rájterünké 1 
Bízzunk tsak 6 benne 6 meg-Segitt minkat 9 I 

El-fzéleS£ti minden mi ellenséginkeu 5 
O ellenségünknek nyakát Kardunk - alá t j 

Fejét Sámolly-Székül veti lábunk~alá* 
Hitetlenségéért 6t kéttségben ejtir- \ 

Bűnéért Hivei közüli ki - Selejtig ; 
Fejét mint az Áspis kigyonak meg~rontyaf ; 

Hogy a' Békeftéget népe közt fel-bontya* [ 
Ö még vifzfza hozza várt BékeSségünket, [ 

Vifzfza adja régi jó tsendefségünket, . f 
Kérjük otet hogy még ez ESztendőben-is* f 

Kün határainkban, ss lak hellyüakbea ben«is« I 
Adjon Békefséget 9s minden némü íláíü^ I 

Mellyen vegyem Ó.-is mi töllünk HáládáíV [ 
Irta Székely gyalog Katona Benkp Bániéi f 

TudofitástóL 

Bállonal Séldog ejlvéje : ••fordíttatott NémetiI 
Magyarra G * J *** áltaí és nyomtattatott Pofonybail 
Wihtr Simon Péter Betűivel és költségével. Ezeii 
Titulus alatt jöve-ki a' Sajté alól, a* meg-névezettl 
hellyen ? edgy Magyaí Könyv, melynek olvafoi| 
ezen Németül-is igen nagy betsben lévő, munkában! 
sem kevés gyönyörűségeket találják* Áráltatik í j 
Sor* if. krajtzáron, — A1 ki-adó által b&ettetaeH 
az Elo-fizetéft bé-Szedök* hogy a* pénzt mennél ha-1 
marébb kezéhez küldeni méltozCafsanak, hogy alj 
Elore-fizeítek a magok Könyveiket; annál hamarábbi 

veheísék* " '.•.....,../.•,. . :....-. 
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