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MAGYAR msSA
Eölt Bétsben 7. Júniusban. 1788,

Martofson 3-dik Junii.

1788. E á « Gergely. Not*

A* rekeg'ö Békákról á Nádas

mellett,

iT>6lletek én tartok! Jéh ! tóba lakók mit akartok!
O

'•'.'JL,;"- Méri rekeg a' vizeken népeiéi: ollyan igen ? —
Mert Hogy ugordosnak V ugy SSzve potsogva fa*
'tosnak
A' vizzöld habot áci 9 rát-buborékot-okid.'
így néki tsSdalvén binsros iSzapra, fel-ülvéű^
Fel-tartják fejeket 's hangzanak énekeket,.—~ •
Erre nagy'a* gondom! —* Szavokat magyarázva ki«
mondom:
Megyek azért közelebb rusnya tavokhoz elébb,
^S-edgy y ki. közel maga vóit'V Urak d Papok! o?
Papoi! ugy Szdlt;
A'-'máSik bé'-rekedt: nem Szeret embereket* ,.
Befzket igen tSlJöfc,••némán fzöMétsel elBliöfer;. , TSlleip-is ugy ízaladott» néma-figyelmet adott*
Hogy Sza.vokat vártam míg a tó' izálibe jártamy
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MImá tsak alig mokogott félbe vatzogni fogott;
régre hogy ei -mentem , V a ' z&id''gyepeken'2e»
pihentem*.
Ismét mind rekegett a* puha káka."megette
Sunyi! beh l< vartzogtak ! — Mint egy vetekedve"
.morogtak,
•
- A* mikor el-fülelek hogy gyepes ágyra lelek*
Jgy neki-zettdültek füleim majd megsüketültek!
Nintsmődl nem tehetem hogy le-ragádna Szemem.
Mint mikor a bartzbaa Sok ezer' meg'- ezer .ziva*
tarban*
Fegyver' ütéíe kopog '$ trombita, puska ropog:
•Olly különös, morgáft olly. tábori Sorma tsikorgáíl
Tett e* Béka-fereg 1 — Itt morog; ott keSereg*
Ennyire lármázván egymásnak utánna ..tzifcázván-j •
A' rékeges ki-felé vartzog az Égig.-elé. •
Mert Szava* zengését... pertzegve Szökő rekegésit.
Edgyík' elébb''tekeri máSikalábbra veri,"
E j ! noSza felkelvén, haragomba fejein' fai-emelvén*
'Tépem {zöíz hajamatf 's igy adom a* Szavamat; ".
Riettetes. e* morgás í — nagy jelt tehet, ennyi csi
korgás ! .
Tám fold1 gyomja bomol . s Eg tsikorogva romolí
Kérlek eme' t<5kra 'is á! .'-minden'azokba" lakókra
• '• Mon&meg Béka! mi baj? mit jegyez ennyi 'ffi*
;baj?
^ ^
Vlétt jártok tábort.? *s e1 mord Bugyogós* -Szava;.
Von,- vorty
Annyira mért nyöfztfrög? mond-ki mi jelre dörög?
Tág nem cfett Sartz *s .hartz * Se kudartz; *s té a*'
. izomba\ • ioartz kvartz ?
9
S vortl brthtkthfzl brefofakfzl ördögi módra re•
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Illy dühöSan Szélijei s hogy már nem nyugtatom
éjjel ?
'
Oh bei morogSz > nyilotogSz f ny%v© vstzogva
koro^fz,
•'
Oh mikor ekként SzóISz 5 illy fÖl-boSzSzontva ktiruttyoISsí
Tám ke-ke-kérSz Segyvert mord viadalhoz ezért?
Sött mikor igy. irnyogfz-virnyogfz, már iám vafittis SogSz
Ellenem ? — ah ! mit akarSz melly nehezemre
vakarfo !
Két fülem5 tigy Sárod lágy Szivemet annyira Szórod
Hogy tsak-nem ki reped mérges epével eped.
Óh ne kiálts lármát! ne Szerezz óh bennem ad ár/ mát;
. , ' "• .
'i
Mert boSzSzut ki-tiyero niats velem imbol erS.
Ehhe ! te rút féreg i ha meg-5lne-is a' tsupa méreg;
BoSzSzut nem tehetek, vizbé bé*mem mehetek,
DéjfzemT' ess'/a* tó még ;fci-fog égni^ vao abba reménység;
Majd nyújtózva terulSz haatra, körömre kerülSz J
Vagy; mivel útállak, bár Száraz gyepbe talállak^
A' mint értekezem,-meg-nem"61. értté kezem. : .
Undok véreddel niotskódni, vfera's- tetemeddel
Bár okot adj-is alám helytelen esne tálára*
Tsak Jupiter vóloék.majd minden" béka lakolnék$
Küldvén jhidmíbkat tó-fenyegetni Sokat.
Így pedig el-vetlek, V a' boSzSzu helyt ki-nevetlek
VeSzSz oda! "Semmi perem ninti veled! enyhül
erem,
,•;
EpigrammcLL
L Hogy dolgodat meg-ne bánd
A' nyomorultat meg-Szánd*
B-%
-Nyög*
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Nyö'gni midSn látod nyomorult Sorsába barátod*,
Meg lásJ meg-oe neveid* sStt Sel-emelni Szeresd.
Mert ne-talám meg-eSel Te-is , és Efop9 verebével
A* mi gonofet ma röhögSz , holnap alatta Te
ByÖgSz*
II. Hogy nyugodalmat erezzél.
Mennyei kintset Szerezzél*
Gazdag akarSz lenni ? ízért kivánSz annyira tenni 5
Hogy dagadó Szived lenne be-telve neked?
Annyi temérdek kints bizony a* £hláf gömbőlyegétt
cint*,
Hogy bár 9 pontba, fele réSzre, be-telne vele*t
Hogy Soha Szükséget ne tapafztalj, olly nyereséget
A* mi be-toltse kevélly Szivedet, itt ne remélly.
A' mire hát Szert tégy tsak Mennyei kintsed MÍ#
Czélt, Szert rá ha tehetSz gazdag ön%e lelbetSz*
HL Az Ifja ró'fa az avult

ró7fához.

Mi dolog ? még tegnap uj köntöTsel StülSz,
5
S már ma avult raní#tzal le-düiCz '$ a' porba üiSzf
Fdd az Ó rofa*
Ir ma gyengén nyiló uj-uj Színeket fzüíSz*
Mi haSzaa ? ha te-is holnap igy meg-vémÜSz ?
IV, HaSzna a* jó barátságnak
Nagyobb mint edgy Királyságnak *
Máísal hát tartani Szeress >
i
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í ) e meg-Iásd bolts Szivet keress.
Mert a hol l&tSz b5ltscSséget,
Látfz haSznos gyönyörűséget*

IÁ' M Barátodnak boltset kereSel te-magadnafc>
r Tctfzik-é hogy néked legyekéi) itten vezetéked?
{Mert á' névvel bolts Sok ugyan , de kevés a2 igaz
j
bolts.
Hív Idlm Magyarom! jövel! igy adom erre tanaI
tsom :
(Menj ! V i a találSz valakit, nyilván olíy Férjfiat*
a' kit
Czélra magadnak SzánSz 's kenyeresnek tartani kí
ván Sz - » - ' : "
- '.
; Nézd-meg az erkSirsét mint bölcsessége' gyümoli

tsét.

fMéri: tsak az áai a' bolts a* kit aemefit kegyes erkÖlts.
•'
- -' - \ j

*'

:

•" •

V*

Gyáfz-titulus.'

'Itt pihen egy Szép teft, kire sárga halála vetett leír,
I Melly hogy kézre kapa fir üregébe tsapá.
Hogy tói*kevélykedhes fziv i e hók telke.Szemet
vess,
' * •' :'"':" '
"
Tölte ma példát végy \ holnap manna fte mégy.
c,

VL A'?ki újságot ir Vivát etijlc Vir*

Másak áldozzatok az Újság -írónak,
Néki köszönhetik a* kik VerSet rónáké
*•••••-^

.
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Egy tréfás Epign eme9 mondásról:
Mente* dolmány Magyarnak*
Fundra minden tzudamah*^
Az idegei* köntöít vallyon mért Szereted? —
Azt véled tsinoSabb abban a' termeted ? —Szép az; hogy nadrágod' tárd-hajtásnál óídod ?
*S azon alól lábad' iftitimflivel toldod? —
Szebb a' topánkábar tipegni tapogni9
.:' Mint a* matska dió-hajba, ngy kopogii,
Hogy Sem a' bugyogót Szabatnád bókáig ?
7
S tsizmád* kurta Szárát egéSz-láb-ikráig ? —Megengedem 1 — Bátran üsá öSzve bokádat 5
Mert már hogy, le-eSsen ne-Séltsd a' gatyádat*
Epigr. Eme

mondásróL

Óh fzép gondolatait fzekerén repeső tüzes elmik!
Minthogy igm foefek tollaitohra lefek.
Ti a' kik bírjátok . a' találós elmét,
A* jó vértol hevült Szívnek bolts élteimét;
Ugy-é ? bár bá-bánat *s t5bb inség nyomorgat*
B á r t u z , vizj bár komor ellenség háborgatf
Ugy-é? minden ügyes bajos eSeiekben,
VigaSztaiáft leltek elmélkedéftekben !
A' melly minthogy igy van ne hivalkodjatok f
Velem elmélkedvén \ irváá dolgozzatok*
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Tehén , í efcráe, jtíA , eV tf£ Orofzlán*
Soha haíalíBfiSsaí nem jő barátkozni,
Mert a nem hűséges, és kárt fog okozni.
A' ki ezt sem láttya, Szemeit ki~nyitora ,
Mert. mesémmel, a* mit mondok 9 bizonyítom*
Tebén 9 betskej és a* jáh az oroSzlánnak,
Mind hárman az erdSn tárSai valának.
A' kik egy iSzonyu teíiü Szarvaft fogván 9
így Szdll az OroSzián, négy réSzre fel-oSztváa;.
El-veSzem az elsőt, mert oroSzlán vagyok,
Av máft engedjétek , mert ereim nagyok.
Harmadik-is enyim 9 minthogy tcjbbet érek,
A* negyedik réízért már Senkit Sem kérek.
Mert a* ki aboz nyúl, a* bizony rofzSzul jár,
Akárki légyen a' 5 próbálja-meg ámbár.
így az egéfis prédát az íftenteienség
El-vevé, V a' társból Ion egy nagy ellenség.

Tudófttáfoh
Füskuti Landerer Mihály Urnái e J'ávethzendo uj
Magyar Mnyvek találtatnak ^Pofonyban, Pefien%
és Kq£sám
Etelka, egy igen ritka Magyar Kis-aSzSzony Világos. Faratt Árpád és Tokán Fejedelmünk időik
ben két Darab i o képpekkel. Irta Dugonits An-drás. in gvo PoSoay. és Kaöán. % for.
!
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Miért nem Szeretetik jfofef TsáSzár az 5 Noétól
8- vo. 6 kr.
Hiv Lelki-PáSztor, avagy annak rövid le-rajzoli.
Sa, mi-képpen keiljen az Egyházi fióígáknak az í
ISletitol reá-bízatott nyájnak juhait beteg és serek '
mes ágy okban 9 nyavalyáik és fájdalmaik között*
*s a' t. Szükséges Tanáts-adáSokkal, és vigaSzta- i
láfokkal legeltetni.
Német Nyelvből forditofta j
Németi "Samud, a' Nagy-M.di Réf. Sz. Ekklé- "\
fiának Prédikátora. Pof. i . for. 20 kt\
Báró Trenk Fridrik9 emlékezetre4 méltó Életének Hiítóriája. PoS. 1-sÖ Darab* I . Sor. —
Gefzner Idiliuma.
Forditotta Magyarra KazinfzU
Ferentz* KaSsán. 36 kr.
Sigván' Klafttoíni Története* két Darab. a. Sor*
Fridrik EiiSiumbao 8-vo PoSonyban* a o kr.
Gróf PontiSz 5 avagy a* tulajdon fiától meg-6lette- '
tett Atyának Szomorú Története* 8-vo PoSony- ;
ban. ao* kr.
Iftenes jóságra és Szerentsés boldog erkölcsre oktatott j
' Nemes Ember 9 Nemes ASzSzony 9 Nemes Úrfi, j
g-vo Poíbnyban. I. Sor.
j
Makiári "János Hét köz-napra rendeltetett Imádsá- I
Könyv* 8-vo Eafsán ja* kr.

Kérertettnek bizodahnaSon a1 Lefz Kerefztyén Erk'öL
->.. íú Tudományára tett 'elö-fize^éíl bé-Szed6 Urak^'j
'•• hogy a' Porditót^ az előre fizetett Uraknak Ne- i
veikről és Tituluíbkróf ne-íajnálják júniusnak 14- J
dik napjáig illyen adreSs alatt tudófitani: á Móra- í
fieur Michael Téth7 Candidat en Medicin et Chu\
• rurgie.
'."
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