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MAGYAL MÚSA. 
Kőle Béc«besí 20, íébtnátksUu. ij%$s 

hlsütz me%-fz6llittya Themifi$ az Igazság-Ifién* 
Afzfzonyatf mivel innen a Térvéntj*fzéhtk ocfe 
fölteztek* 

Jgafság Iffetií F6 - Kormányazojá f 
Az Enyim *$ Tiídnek hivetí M-úíztó)* l i 

Há nem nerejzlek-ís ? már tudják mindenek? 
Hogy ezek a* fíeVek Tfaemisre illetlek, 

Themis í ob Thetnís t hát el-hagySz-é engeflef ? 
*• Lépiflts viSzSzat kérlek* hald-meg kérésemet* 
1 $2*géöy Pelsticz ! már én tsak tzregy maradjak? 
a l Mit tegyek Tbemxsét f ok mire fakadjak {. , 

Miért untál reám *sf mítsoda bibiért ? 
Meg-haSad a Szivem illy kedves DCmáérk 

Md5o kÖ2tüök a 'pert edgy arám; oS#töttad* 
Ügyünket hív^éggel eí-ígazítöttad* 

^ mikor Feljőlröl (Bétsbéí) ögy ríá yígyásáttaír* 
JSogy beíyt ne tdbatsfál Sízátteríáöakgr Qf€ffatvuf 

CiaiánmhJ 
&* iiw»k Eépddcúí mindéi íúut ál lárvát5 
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Akkor kagySz Pelsűczftn magad-után árvát/ 

Parantsoltak eddig itten minden bűnnek , 
Ezentúl a*-bűnök taiám meg-Sem Szűnnek. 

Oda az IgaSság^ oda bátorságunk ! 
Oda Themis miatt való méltóságunk,, 

Álj-meg Themis, álj-meg, hát Szónak Sem állafz? 
Már t6bbé Pelsűezhő'z Szóllni is SajnállaSz* 

Ha már edgyik Feled Rima-Szotnfeathban vágy, 
Ám mennyen: a' máSik talán tán el-nem hagy. 

Reménylem, meg-éri Szombath a' Fixummal; 
Hadd kérkedjek még én a Politicummal, 

Themis válafzáL 

Ha Gömb'r és Kis-Honth Vármegyét Sel-járom; 
Látom Rima - Szombath leSzSz az én határom. 

Onnan minden-felé kioltathat fugárom, 
A' más Felemeuis azért oda várom* 

El-hagyja mát Pelsűczí Székem Helységedet, 
De gondvifeléSem nem hágy-el tégedet; 

KöSzÖnöm SzálláSod g más emberségedet* 
Patronádnak yéíhedd mindég Themisedet, 

Rima - Szombath bé-fogadja* 

öüyan érdemei vágynak hát Szombathnak* 
Mellyek másutt éppen fel-nem találtatnak* 

Hogy ide vágyódnak a* Themis TárSai* 
Az Itélö-fzékek' érdemes Tagjai. 

Sem Ptísűcz, Sem Rosnyo* Sem Jólsva nem párja 

Szóm-
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.Szofflb£tbna!rf mert Themis Székit ebben 2árjg* 
j\> Törvény Ládája helyben Sog hát lenni? 

Iliö azt illy Sormán elfogadni menni: 
Iften hozott Themis Iften - ASzfzony, jövel í 

Ama BSlcs és Tudás két IttlB FöveL 
^Szathmárival, Róthtal, ?s ugy birj e? kettővel t 

„Hogy boldogittsanak minket edgy erővel* 
' Márjáfsiak 's mafok Ti-is tsak jöjjetek, 
ft Náílara ha úgy tettv.ik meg-telepedjetek. 

Tegyetek-jeJ Ti-is minyáian Szombattal, 
?S t'óltsétek-bé azt fok pengő' 'siiiamattal(pén^) 

Hogy ittlételetek Szolgáljon haSztmnkra., 
LeheSsen javunkra és bátorságunkra. 

Igaz ítéletet, Szent Törvényt tegyetek, 
Hogy Lelketek előtt mentek lehefsetek, 

! fásnak ne tsak tsupán azért Szolgáljatok/ 
Hogy dksértefsetek érte 's bért kapjatok* 

Hanem ha már edgy jdt el-végezhettetek p 
Már más korul járjon eSzetek *s kedvetek. 

Tsak gpndoijátok-ineg mindenkor mik vagytok ? 
Soha tisztetekben Semmit el-nem hagytok* 

így leSzSz hires Szombath e' két Táblájáról* 
Mint vala Athenae ArcopagusáróL 

így mindjárt nem Rima Szombath, nem keSereg^ 
Azon, hogy meg-lepte ennyi Lakó-Sereg/ 

?Söt a* neve mindég Boldog Szombath lenne ̂  
Ha ugy tjínd&blene az IgaSság benne* 

Hogy itten a* maga Királyi Székéből* 
'Sugara ragyogna egéSz erejébSL 

És ne tsak közöttünk világoSitana 9 
Hanem egyebutt-is Fáklyát ez gyújtana* 

Oh IgaSság! tartsd hát felettünk napodat* 
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GojBÖírel, Kía-Honttíll áld-meg Szombathodat, 
Áldj -meg e Szentségnek itt-lakozásáért, 

Mint ©bed Édom yóít áldott a'Ládáéra ^ 

Wota, Salvi Reglm Cöelorum* 4vi Mater AÁ 
lórum* Salve Madix Salve górta, Mx mi® ,$J 
di Lux ejl Qrta* >\ 

SzJtaom •«*• Ember i Sorsomat , 
- Bánom .— JNyom.or.iilt yólramat* 

£i% ember Sorsa i l lyen b a l : 
Szü le t ik , nyomorog >% naeg hal, 

Halál — Embernek az élet, 
Ha ál — N a p p a l , eftve félhet, 

l í p g y a' mig a reggelt éri* 
Lelkét a halál meg-kérú 

JBátor — It t keyés napoka t , 
Latol — >S élSz bajjal nem fokát, 

Még^is már minden órában > 
.EshetSz M halál torkában, 

Muloak <ez élet papjai 
Búinak gyorSan virágjai* 

.Aljig Játt£tty4k magokat ̂  
*S yeSztik Színeket Szagokat 

J t on tya - jDke t Sok el lenség, 
JBontya, 's i r i Kedvetlenség* 

J5n a' halál fagyos zúzza ; : 
'S még bimbókban öízve~zúz%&§ 

Ritka =^J t t en #z a* virág j 

Kit* 
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»* Kitha ~ Edgy kis féref jneg-rág, 
tf TavaSznál többet érjen ? 

s Magának nyárt-is ígérjen, 
Jíennyi — Yólt az-én életem ? 

Ennyi ; — Mi könnyen fel-veteimJ 
'4jOt eSzendSket érhettem, 
I Mi lelt? már-is oda lettem. 

Jajjal — E* Világra lettem, 
Bajjal -~~ Kis réSzt benne vettem. 

Már hidegek tetemeim 
Már-is bé-eftek Szemeim. 

Világ í — L^sd az én életem 3 

Virág— Sem volt *s már Ie-vetem* 
Rág edgy hervaSztó Féreg, vág; 

Meg-ráSzfcodom; 's faiill a1 Virág, 
Agyon — Még állig Sekhettem, 

Lágyon •— Aliig pihenhettem % 

Már-is halálom ágyára 
* Fel-tettek NyoSzolyájára. 

Iften! — HiSzem még nem Sokat > 
Itten tsak kevés napokat, 

káttam; 'smár-is adSz fa-házat, 
Bé-fed e' Setét deSzkázat ? 

JfcéSzek — Kik el-Sáradtatok, 
KéSzek — Vagytok nyugodjatok, 

JWig más életre fogSz menni, 
Jó léSzSz Teftem itt pihenni* 

fényes — Pompás Személlyek-ís f 

Kényes — dölSös emberek-is 
JHind kerülnek koporsóra t 

íüjoa nekik az az ora* 

t< Xfaí • 
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Lárma -— E* Világ 's iinaloia , 

Már ma —» Nints itt nyugodalom* 
Bútsuzz-el jó ember tölle, 

'S fuSs - ki Sziveddel belolle. 
Rendes — Élet kell énnékem, 

Tsendes — Hely leSzSz az én Székem 
Lankadt tagok hát mennyetek 

Nyugvd helyre 's pihennyetek* 

Rima Szombath &. & 

Ovidius. Et niger. a viridi Turtur amatur, 
ave. 

A' zöld Publikánnak az a? terméSzeti, 
Hogy :a • bqrnafzinö Gerlitzét Szereti, 

A' fejér Galamb-is kedveíii felette, 
Ha Vas-Szinü tárSa túrbákol mellette* 

Es, jól-lehet tölle, kümbSzik neme? 
De még-is örömeft jádzik rajta Szeme; 

Barna Személy nek-is nagyon Szőke párja, 
Es azt igaz Szive* rejtekébe zárja. 

Ha külömbözik-is Szinek külsőképpen; 
De Szerető Szivek öSzve forradt éppen. 

A% Vitéz PerSéus fejér Szinü vala, 
Még-is edgy Szeretseny Lányért majd lneg-hala( 

Hogy Andromédának barnállott ortzája, 
Nem ált ellent, hogy hiv ne lenne hozzája, 

A' SzázSzor Szép Vénus edgy Kovátshoz mene^ 
Kinek kormos vala a3 képe *>s mindene, -

Még-is az az líien-ASzSzony meg-nem bánta, 

Hogy 
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Hogy e^gy Kováts juSsát tártja-Sel eránta* 

Talám ugyan az a' Szin hűségnek jele ? 
Hogy az állatok-is ngy Szeretnek bele. 

Szén Szit a* Sejér Galamb a' barnához, 
Hogy a' nem Szokott máft fogadni magihoz, 

fim a' gerlitzét-is a* Publikán madár: 
Azért fzeteti ugy ; hogy a' máshoz nem jár* 

Sfyilván az illy Színben játtzik a' terméSzet^ 
Az alá hív Szivet rejt *s a* jóra kéfzst: 

iBogy a* rárd Szemnek lehefsen tárgyává; 
E' Szint kéSzitette a' hűség - Tarjává. 

&£Jgy-is vagyon, hogy az, tsak edgynek igérí, 
A' Szivét; 't nem-is Sorr tSbb eránt a' véri. 

Soha Sem áldozik bája tüzek mellett, 
Tsak a* tettzik, a' ki leg^elöbbfzÖr kellett. 

Ládd Szép Galatéa nem vallottad kárát, 
Hogy mellettem Szabtad Szerelmed határit; 

Annak a* Széleit én által nem hágom , 
'S nintsen kivülötted máshoz kívánságom: 

Ha határ-jeleid a* Szivembe tetted; 
Az utolsó pihig maradok melletted* 

Ne nézz hát arra > hogy én ho-fejér nyakkal > 
Nem termettem, 's piros róSaJzin ajakkaL 

Fejér as Szivem $ *s ha magad annak Szántad, 
TiSzta Szinbe marad 's hiv léfzen erántad. 

Te-is ne áldozz hát idegen oltáron, 
tói Ne gyújts titkos tüzet kívül.a* határon. 

Áldozataidnak azt tegyed tzéljává, 
.A* ki el-válafetcmtég«4 Sajátjává, 

W-
Ráday Gyűjtemény , 
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JLJMmJJs Fordítójához* •.. 

Sajnnállom, hogy távol letelem miatt tsak nnJ1 

kajából nem pedig Szeméíly Szerént esmérhetem a2fJ < 
az érdemes és bolts Hazafit » a' kinek HénrüfeJ 
aagy gyönyörűséggel olvaSom ez idegen földön, i 
hol véres Magyart tsák akkor látok? mikor magam J 
tükörben nézem. — A* ki a5 Magyar Hénriáft ugy 
olvaSsa a* mint kell, és P * * I * * edgy érdemei 
embernek nem tartva* valósággal Szánakozásra mé\ú 
az; mert minden jó érzékenységektől. meg-vagy0$ 
fofztatva: Vivit & eft vitae nefcius ipfe fuae. ^ 
Tsak piozog az nem éh -. A' hét eSztendeij 
tartott háborúban Marsnak tett véreg áldozatira utíg 
jutottarp olly tsendes időkre. * hogy sápjaimat Apol
lónak" Szentelhetem; külÖnöSsen orvendeztett pedig 
azon nyelveken, a* melyeket értek, Írattatott ízépPo.1; 
éSis. — Ide Számlálom méltán a' Magyar Henrift I 
a* melyben olly fira a , tsinos, igaz és tökélletes Mav 
gyarságot taíáltom melynél fzebbet lehetetlen kiváfl- \ 
nif a* történetek pedig olly fontoSsan és elevenen \ 
nagynak ki-téve 9 hogy azokat nem tsak képzelés I 
hanem Szemeimmel Htom* • j 

Szalöltzán* j 

G. Gvaddnyijofef Generálit, 

fflB* Ifzen LevdttsHnek Irőjánál-iff ki ir eleve. I 
ffriAjr hathatofabb, tiSztább és érzákeayítt&bb Mt*' 
gyarsággaí ? Azt kérdi » M„ Kurir* 


