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MAGYAR MUSA*
Költ Bétsben 7. April; 1787;
E & E K
*£ páros és páratlan életnek hafzhairóU is áliahriaifr
lanságairóL
Nóta: Sokat tűrnek fzenveínehi Uk híven fzeretneh
T^ /ÍTásféle a' terméfzet majd minden emberben^
J.Y JL Alig látni egy formát kettőt egy ezerben 3
Ki hegykét, gőgöst fzetet^ ki ízelid 'ártatlant*
Ki a' páros életet, ki meg á' páratlant*
Pedig ha válogatás nélkül uiegvisgáljuk f
Mindeniket jónakis, rofznakis találjuk;
Mindenikben van a' mi gyaláz 4 és magaíztaí*
Vagyon a5 mi keferit 9 van a* mi vígafztal*
Hol van annál fzebb éiet, mint a ki párjával
Szelid galamb formánri él 's ágy bír mintiíiagávalS
Kiket egymáshoz páros hűség kötelezett,
'S költsön mofsa az edgyik kéz a' másik kézét £
Ha sir 0 van siralmában a' ki réfzesuljön ;
Ha örül,' van ki vele edgyfzersmind örüljön;
Könnyebb pedig., ha van Társ^ a' fzőmorúságban a
Párolódik az öröm a' páros vígságban.
Ha mihez- kezd, van5; a' ki tiltsa vagy javalja?
Ha bánkódik, van párja a ki vígafztalja?
Orom pedig a búsnak a' jó vigafztaló9
M Házastársnak a társ éppen arra való. ^ "
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Övöm az igaz párnak itala étele
Ha hív párjával efzik és ihatik vele*
Szert mindenik állandó feíntsekre tevének ,
Kíntse edgyiknek fzíve a' másik fzívének.
Van Őrízo mellette, ha fekfzik ágyában ,
Ártatlanul nyúgofznak edgyraás' árnyékában,
Nem égnek a fajtalan föerelem* lángjával.
Mert ez úgy bír amazzal , mint tulajdonával*
Ha elfáradj ölében P van ki meg nyugtaisa,.
Ha beteg, ha nyomorult, van ki apolgafsa s
Nints pedig annál edgy edgy nagyobb gyönyörűség*
Mint alioz 5 ki magán nem fegíthet -> a* huség« .
Edgy fzóval : fok hafznait a* páros életnek ?
^
De azok közt ám y a* kik igazán fzeretnek ,
Tsak a* ki már próbálta, z tudja mondani,
K minthogy ez a* fzokás, már nemis moítaftL
De lehet ezt a' jdtis, mint mást<> rofzfzá tenni;
Lehet roízfz Felejégnek, gonofz Férjnek lenni 9
*S mivel már közönséges nagyon e'rofzfzaság,
Nem tsuda, ha nem tettzik foknak a' hásafság*
A' ki tsak párofodik bujaság kedvéért 5
A' Leány tsak Legényért, emez Menyetskéért^
Nem edgyez ez az igaz házafság' tzeljával5
'S.tsuda itt a' párofság 5 ha nintsen híjjávaL
Sók roízfz tsupán tsak azért kivan Férjhez menni)
Hogy ha magot fzaporít, tudja kire kenni 5
Sok Legény azért kivan Feleséget venni?
Hogy ha mást nem kap ? tudjon kivel hálni'slenni^
Sck AMzony az Urával meg nem elégefzikj
Néha- Pázifaé* ként bika-hustis efzik;
Sok Férjfi jó júnoyh néha megutálva .,
Véikezik mint Jupiter $ vad bikává válva*
Ez a'legnagyobb oka a' lármás életnek.,
Ah! ay kik ezt nem tudják, boldogok lehetnek*
Ez
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Ez az a' holtig való kihos keferűség,
Nikor nints, vagy pedig köz máísalis a'hűség*
Soknak azért nints dolga jói 's a? beísűlete,
Hogy nem edgyez amazzal, ennek terméfzete*
Ha-edgyik nagyon fösvénjr, másik vefztegető*
Kéfzen van ott még élvén, mind sír, mind temető.
Néha az afzfzony fellyebb héjjaz az Uránál ?
Melly rofcfzabb mindeniknek a Pokol' kínnyánál.
Vágynak ezeken kiyö.1 más bázi kerefztek,
Kiket boldogok vagytok* a5 kik nem éreztek* —* Van fzitjtugy a' magános 's edgyes élerbenis,
A* tni hafznos, a' mi fzép_5 a' mi kelletlenis.
Tudnak fokán magános életet ágy élni 5
Hogy nem akarnak páros élettel tsqrélni^ h
Ki magát meg tanulta fzüzenn tartóztatni 3
Nem fzokta fem egy' fem más' dolgába avatni f
Ki nem érzi melegét a' Vénus' tüzének ,
Örvend és örvendhetis páratlan éltének*
Nints gondja fem Fijára , fem Feleségére ,
Szabados 5 nem-köteles íenki hűségére,
Ha íenki fzerelmére fem buzdul a' vécé ,
Nem vágy fem más Férjére fem Menyetskéjére,
Egyedül él gond nélkül magános házában,
Ha mi titkos baja van, tartya tsak magában ,
Öröm ezisy há más nints ^karmi bájában/
Hogy fenki fent tekintget a' fzíve' titkában,
Edgy fzóval, mint akárm.eUy fzabad madár, úgy é l ,
Sem hűségtelenségtöj 9 fem patiafzsói nem fél^
A' Gavallér nem fzenyed nem tűr a' DÁmanak*
A* Dáma ha Ura nints, Ura Ö magának*
De e' fzabadságbólis fzármazhatik rabsága
Lehet e* nagjr jóbdiis rofzfznáüs roízfzabbság,
Változhat ez Örömből minden nap siralom1,
•És nyugliatatlanságji az a nyúgodaloiiy

Ha...
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Ha nem fzilz a* magános a! magánofsagbán ?
EsikjéCzre fem vévén, nem reményit rabságban;
E$ gyakran ollyannak íefzfz nyomorált rabjává,
A? kinél jobb lett volna mást tenni mátkává*
Ha nem gyesi fzerelme? tüzeinek hevét; —Torhánn akad 3 's nyelni kell ökrendezve levét{
Ritka pedig az ollyan, a'ki meg áílhafsa,
Hogy vagy néki ne légyen ? vagy o más' kakafsa*
A' legény addig módiz ? hogy edgyfzer módjával,
Titkonn fzabaddá hagyják , mind ingei feokhyivaU
T
S követi tílalmafon a? maga kárával,
Ar mit fzfízemi vihetne véghez a' párjával.
A'Leány, minthogy módis nem tartya fzégyennek,
Egyre tsapni a* levet ? mind annak ? mind ennek.
Szintúgy rá tartya magát, hogy Szűz az 6 neve *
'S edgyfzer éfzre fem vefzi, hogy
— aváleve*
Jádzik a' Pólitzia bemázolt ízinével ?
Mintha nemis esmérne, titkos kedvesével 9
?
S míg tsak fzínnel kártyáznak^ no a? vojta fzáma*
? De mihellyt tök Íefzfz a'tromf, megSukika'Dáma*
Mikor ofztán fok mérget 5 mellyet titkon nyála7
A* már fzembe tfint Vénus torkára forrala:
Akkor sírva í óhajtva, de késönn fájlalja^
Hogy az édes tejfelnek favó volt az alja* —r
Mind ezt tehát,. mind amazt tsak az ártatlanság
Téfzi jóvá ? a? többi mind hafzontalanság ;
Mind párral, mind pár nélkül lehet fzűzen élni,
'S lehet fzuzefség nélkül mindeniktől félni.
A* Szűzefse'g a* ixiínden kíntseknéi -drágábh kínts *
Ellenben nagy fzegénység van ott ; a' hol ez
nints.
A' nöstelen 's a* nffstis magát űgy tarthattya
Boldognak, ha; fzuzvagyokf igazán mondhattya.
*

Nem
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Nem. a* Himen s a' Frenwn tsiníl 'fzuzefséget,
A' fziíz, a5 kic idegen tüz nem lankafzr ? séget.
Szűz lehet mind a* párol fziv 5 mind a* páratlan.
Ha bujaság vétkétől igazán ártatlan.
Hogy énis valamelly réfzbeirs' Magyar
Másának
* ízólgálattyára lehefsek, imé ama nagy érdemű
v Másának J 9 ^ £ r n a ^ edgynebány fqni vériéivel
kedveskedemyrhellyekkel Horátziusnak ama Verfeit: Beatus Uh, qui procol negotiis etc. követi. Szacmár Vármegyéből BorhídróL
Boldog az éltében , kinek a' föld' gondja fejében
Nem fzaporíttya baját 5 van tüze, háza- saját
Szánt, mezeién ülhet, palotákat mefzfze kerülhet,
Van veteménnye verem, kerti gyúmoltse terem*
Nem hozat 6. fontai botból Jaskát Darabontal
^ ,Á* Maharójú levet unnya 5 nem érti nevét, /
Őrzi kitsiny honnyát, rabotája megadja vagyonyát.
Othon sült kenyeret hányni tejébe fzeret.
F Ü 2 veteményt; a' tölgy tejet ád 5 gabonát terem
a* völgy
Hízik ezektol arafzt, edgy hazabéli parafzt.
Ezekhez ragafztom azon Tifzt: Urnái azokat a Ver*
Ját, mdlyéket edgy vén ifijá legény Baráttyí*
nak Mihály-napja
iköfz'öntésere írt.
Ifjú legénységben mi haízon? de van a'Feleségben;
T é g y feleségre Mihály fzert, te magadba ne hálj
Tzélja hatsakvénség 5 bé fovány az az ifja legénység.
Szebb kpntz van 5 'stsupa háj^ edgy Feieségbe^
Mihály.
Nem tereh, boldogság^ edgy okos^ fzép iU*zfizonyi
fogság
lUy "kalodába Mihály,
labodát adfza, megálj.
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Epitaphium FRIDERICI
II.
RegisBorujforum^
qiá inflar avis Phoenicis non tantum fenul,
atqae iterunij mortuus efi •— —*- iterumque ex '
fuo pulvere revixit^ viiamque novam agere in*
cepiu nicc demum Claudiopoli compofitum.
An
no 1786- die 2$. Maju
'-" >
Qui qúoties voluit pallentes ire fub uinbras»
Defcendit, fedés deferuitque fuas.
Et quoties piacúit terras habiíare reli&as,
Bötzdamum poterat TÍVUS adire fuumf
IUQ Bonijjbrum Friderich Rex 5 isque fecundus ?
Huc tandem poütus. Nofce yiator Eum.
Magna fed Ilíius vitavit pars Libitinam
Corpus, non nomen $ faftaque Crypra tegit.
Nomen %űt ftorens, vivet duni robora telius f
Nec deSorefcer. Linque viator Eum*
Kolosváronn edgy Indfenér-Xapitánynak
nagy fee*
rentsétlensége 1 melly efett rajta% midőn hetet-,
váltatnék edgy Borbélynál 0 edgy légy tsipéfe
élnem fzenvedhetéfe , miatt IJ86-ban
i-ö j a 
nuár.
Hármosiag a' veízélyt ha mi ránk fordulni
Nem akarjuk: kicsinyt nem jó meg-bofzfzúlni.
Edgy 1 égy-fzur ásnak bofzfzúl ni akaráfa
Miatt van néha a*'- fog' tsikorgatáfa*
.
Ezt meg-bizonyítni kéíz vagyok keiképpen
Azokból, a* mellyek történtek ekképpen;
Hajdon edgy kopafznak repüle fejére
Edgy l é g y , *s fuláakjával kifség l^ozzá ere,
•' ' •
.
Ezt
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E z t nem fzenvedhetven , megfogni próbálja
|
Bofzfeúját Őrajta, hogy halállal áljáé
j- De a' légy? mint fzemes* vigyázván magára.*
1
Elrepül, s a kopafz üt kaponyájára d
I
lígy j * hogy jobb lett vÖlíia ecetnek tsipését
[
hé^gmm. elfzenvedni, mintáz edgy ütését*'
\
De 3Z effélének nem mindég edgy. vége
\
Nagyobb ennél némely fzerentsédensége.
Mellynek edgy Kapitány eleven példája
A' kit Szik*^^*"— nak megfzelt beretvája»
Ugyanis: elméne edgy Indfzinér-Tifzt Ur,
Hogy megberetválja Borbély Szik •— — ai Uiv
Ott leült, Js legénye' kezére az állát
Bizta, hogy levágja tolla ? nőtt fzakállát.
Ekkor 5 midőn futna beretva tzéljája
Ortzáján ^ edgy légy lefzáll a homlokára*
;
'S legottan , mint fzokott ^ ott fzíirni kezdette*
':
És gyenge fűlánkját vele erejjfetette*
Elűzni akarván ezt a homlokáról*
. .Midőn a' beretvát felvették álláról,
Gyenge kezét tsapá úgy a'' beretvába,
\
Hogy talám örökös kárt tett két ujjába*
\
Ekkor ? Tragédiát 5 . mond ? jádzanám veled
\
Borbély, kínaiinat ki ekként neveled.
\
Kutya
«- •— - — h a kardom itt volna*
y•
Rajtad kezem, hiddel, mindent kipótolna*
:
'S Tsiko'rgatni kezdé kínyában fogait,
)
Botsátniki torkán, mint inarhá hangjait*
L Változik a'fzine majd ezer formára,
í
Hogy azt gondolhatták, meghal utoljára*
ímé! a* kitsinyt megbofzfziilm vágyódás,
Tanúldmeg Ki-ki, melly fzertelén kínlódás*
S A' ki kevefet nem akar elfzenvedni,
\
Fejérenagy vefzély fzokott kerekedni*
' •;' '

Tűdé*
f

'
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T u d ó s í t á s .
Minthogy a' Horvát Ádám Uv által íratott
Magyar Hunyadiról tett tudósítás, a* BétsTűkÖr®
félben nem fzakafzthatáfa miatt\» a' ki-fzabott időre
uidósító Leveleinkbe nem iktattathatpdvány a' Pefthi
váíárt meg nerfi előzhette; a' következendő Győri
Vásár5 alkalmatofságával legkönnyebb rendelést és
tudósítást tehetnek ez aránt az azon dítséretr,e méltó
Munkának kedvelloi*
E d g y Igaz Magyar rievét vifelni kívánó Ma
gyar Ktmyv ( a ' tavalyi igaz Magyar* borja) jött a'
Bécsi (Cenfurára ) könyv-rostába ^ ha által hálhatná
rajta* melly közönségeién a- Proteílánfoknak; de
kiüönösön néméllyeknek, és a* Magyar
Kurimakis
— bezzeg meg akarja adni;- —- LafsúkeJ mi lefz
belolle. Ha a' Bálám7 fzamará ttiegízóllalhatött, és
Ka az Esópus meséje fzerént £ etiam arbores loquunmr >> non tantwn feraz) a' fákis ízdllanak* nem tsak
a* vadak: hadjuk kinek kinek pennáját kezében.» s
nyelvét fzájában — Tzép sülki útdíjára belolle^
Poíbnyi Könyv-Nj^ömtatd $ és Könyv-áros
Féher Simon Péter Úr' betűivel nyomta ttatnakki bi
zonyos Püspöki Levelek > mellyeket Németből Magyárra fordított N; Enyedi Pröfeílbr Galambos Un
E/:en munka közönséges olvasást érdemel; tefsék a
\jrv6knek itt parantsohií erántai
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