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MAGYAR MÚSA. 
K$It Bétsbea 2U April* 1787, 

Baníttságos Levél CL Poéiáfth&z* 

VlPu k i k / : képzelés9't£z-fzekerén filtök^ 
JL ^ 'S a' ki4ott nyílaknii gyorsabban repültök $ • 

Edgy pertzentés alatt a* tenjer méllységét 
Bé-futtyátok 's az Bgf bofeMr *s fzélefségét*, 

lüknek nagy elmétek olly termékeny bánya* 
Meílynek. ki nem fogyhat jeles találmánya ^ 

Ha gy^a^y kóficra t tefz edgy I#roj fejére » 
>: Mingyárt ujjat teremt az el-ment helyére* 

Ti kik fellyűl múlván a* munkás méheket 
Sok fub&l fzivtqk ki illatos mézeket* 

'S gyakran olly rofzfz 's irigy fzájra prédálly&Q.lrj 
Melly értek kénköves fúsröt okád rátok, 

Ti Poéták, kiknek énekek fzózattya^ 
Még az értz izfvet-is titkosan, hasgattys9 

*S mint a' sújtott kÖ-fzál hajdan ontott vizet ? 
Úgy a* fzáraz fzem-iŝ  néktek könyvel fizet 

Tiíztelettel a fold fog néktek adózni $ 
K[a kegyefség fogja minden ízótok' sózni; 

De fzurnyü 4tok kfzfz a* találós elme y 
Ha vezére nem leízfz az Ifién* félelme* *-*•«-% 

Mint mély utálatra méltók az olly fzépek* 
Kiknek minden tagok bűnre annyi légek| 

Búja-tűz fzikráifelnek' vidámsága 
Sireni iftekJás fjsájĵ k' nyájjaíiápi f 
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Lest hányó fzeméik olíyan fel-vont íveft$ 
Mellyek' nyilaitól sértetnek fok fzívek* 

íllyen a* Poéta ? kit nagy tehettségre 
Méltóztatott az Ur, *s él vele rofzfz v%ré» 

Ki-undok bikt ruház a? virtus* képével,, 
Mézzel tölti a* fzájt, 's a* lelket epevei 

A' bxlnnek efoközul kedves hangját nyújtja 5 
'S a' fel-kerult vérnek vétkes tüzét gyújtja — -

Hajdan a ípld félte a nagy Poétákat* 
Mint az Ég' titkával küldött Prófétákat, 

Mint refzket minden fziv az ífleni fzóra; 
^ Ügy fogadták, a* mit ízókak aV köz jóra* 

Ok voltak mindenütt az Orfeág Doktorig 
A? bah7 Üldözői r '$ *-"Vattás* tútorú 

Kik az igazságnak fzékébe fel-áítak, 
EUrfogó 9 de kedves fcángal trombitáltak. 

Mentettek tűst;"kit más ok néikill iílűözött 
EdgyeftJ&et tettek a* perlődök között: 

Az Erkoltsi Törvényt versbe Öltöztették 
A' gyeage elmékbe jdkor tsepegtették ; 

*S mint. a' melly betűket tserfíkra mettzenek 
Vélek edgyiitt nÖnek5 noha nem tettzenek $ \ 

így nőtt a jó evkölts a* test' állásával, * 
A' fziv tifetasága a* fzáf vallásával* 

A3 Hazának hafznos Fiakat így fzűltek^ 
Nagy Lelkű Pogányok fok helyt így kéízultekw 

Róma' edgyik dífze Horátz , Orf tusról 
Mint az Ifteneknek KövettyekrÖI5 ágyfzóll^ 

Ki verfeket írván ama vad időkben, 
Mikor az Emberek laktak még erdőkben; 

5S mint étkek az apr *k a nagyobb vadaknak^ 
ügy voltak tárgyai minden erofzaknak % 

OHy kedves fzínekkel a* virtust festette * 
HfogJ p? vad népekkel -t%t sneg~fzerea$t.te» 

El-
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Ül-hagyván • az erdSí* vároíl építtetted 
Térvényeket irtaky's köztők Birőt tettet* 

Véget vetvén a* rút kózös bujaságnak 
Meg-ö*lelték jármát a* feént hizaíságutak, 

Hogy. többé más javát fémki-is né bántsa* 
Kinek kinek földet mértek 5 hogy azt fzántsa^ 

yS Interesre ;abba fzárja izzadását* '..,"••••••••••' 
Y&rván dolga u táaaz Üt* tóv áldását. 

'S mint a kötél, melly fok. tzérnákból veretik^ 
A' fzélyéfztSl könnyen fzéllyei n r̂a -tépetik *. 

Bár terhes hajót ház fzemközi: a' habokkal,, " 
Mint.meg annyi felé^rohano halhiokkaí; 

Így Sk fok fzeméllybÖi kötvén tárfaságot* ,.-.... ' 
Költsön *adtak er&t-> hafznot V bátorságot $ 

Azt a' ki kárára; edgynék igyekeze , -
Vifzfz^; verte „foknak éíte fel-vont keze* •— ^m 

Minthogy a' Poéfis tett illy nagy tfudákat; 
Iftjsp-Afzfzonyokn^k tették a* Músákafe 

A' Poéftst tárták olly mennyei fztfhafc., 
Mellyel a bir a\ki kedves Apoll6na$+: 

*S tsak^eem.az imádás* • tzéJja\ á azt tették ^ 
Kib^ez^-Ifteni erőt .meg f̂ejtettiíA:. .. 

Ama b6lta Homéius , kinek Iliáfci 
Az afei-or .élt, Világ* .hív le-rajzoláfay 

A* fok zöld kofzorút alig bírta fején y 
Hét V^ros perlődött fzűletéfe* helye'ny 

Mindetóik. ezt tartván leg-drágább difzének^ 
Hogy o volt böltsoje felségei efzének. 

Nevére fok templom r ka 's értz-ofzlóp épültv 
MJAÉ a*."napfényr híceimenvén nőtt és Izépúk j 

Mert jó-fzívbBl buzgólráfa Q7 BSksnek ; 
Kegyes, tutbra volt a' fzelid erkSltsnek 

Nem .említem a? Úr* Szentéi táborát 
* Mófest és Máriát > Annát ós Déh$dt9 
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*>% ., W v^- f # 
Kiknek fzájak által az JJr'"Lelké zengett* \- ! 

Ügy hogy a' fziv olvaTdtva'«nienny és föld rengett,, 
Dávidról fem fzóilok, kinek fok 'Soícári 

Leg-búzgóbb frívének eleven oltári-* 
Mellyeknek úgy láttáik«» hogy kedves Űlattys 

Az Ég boltozatit ma4s Ijafogattya 
Edgyfzersmind olly tömloEnekinek könyvé. 

Hol zárva van bűnén fokizor tsorgott könyve* . 
H<51 hafztiosban mint az.£ethzsda főrdÖben ' 

Tifztúlhat SL bünös^ízív minden időben ? 
'S a' kiért az Úrnak Lelke azt illeti^ 

Megrgyógyúl az, 's Lelke3 fzennyeit íe-veti, 
Giledd balfamit e könyv meghaladja •'• 

Minden Lelki febre kéfz flastromát adja*--
Az Öfzve tort ízívet olajjal öntözi r- , .^\ .:• . 

*S drágâ  fzerbol kéfzűlt íxv&lteéJtáfözi %•' :-
Ugy hogy mikor a' hiv bűnös ezt forgattya ^ -

'S meg-hafadt fzívének vizét rá tsorgattya* 
Érzi? hogy a? Dávid* könyve fo Iy ölébe* 

Vele edgyutt repül az Ifién* elébe , 
Hogy meg-nyíit tárháza' kíntsét rá árafefza, 

.5* Bűnein fokát sírt ízemét meg-fzárafzfza* 
A4 mi idönkben-is éltek Mr kevefen : 

E' fzép íálentommal5 kik éltek" nemefen,V 
Nagy elméjű Milton l kinek bölts íráfa •: -

Olíy 'éfzakon fakadt,űjj Pégáz' forráfa y 
Melly ha nem mindenkor forr-ís kriftáíy:« habbal *. ; 

De fok drága „gyöngyöt hányad az ifzáppal* 
Miltont ki az -cl-tünt Edent felkerested v 

Az érző fzívnek aztv mint^élot úgy.fested/ 
Le-irodj melly tifzta, «'.teltyes bóldogságbga 

Elt ama két remek az ártatlanságban, 
Síknek a' terméízet adott ;köntöst 's ágyat, 

Minden vad állatban aan-pi hív jobbágyat, . ^ 
Kik. 
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Kiknek miflAen tfű-fzál Vígan illatozott 9 •"• 
j- Meg-étt gyűmSltsökkel a* fa kiriálkoiott,'" 
f A' fzépen éneklő madarak féreggel - . 
t Víg n<6't̂ feat íuvták- míndeíi eftve, 's reggel 

A* frifs Zefit* rajok gyengén lengedezett^ • 
' - A*' fiittogó forrás tetzve 'tser-gedezetrt. •-

Bámuld fzemeket moft emelek égre , 
Majd ^Virágokkal -hímzett mezőségre*. - .. .. 

Ollykér*gyöiigy 'testeket- tiézvén a " forrástan 3 . 
Tellyes gyönyörkö'cTést találtak ejdgymásbau.y 

Tifzta tsdkjaik kózt -nem tudván- mi légyen 
• A' b ű n ^ ' s ^ a ' fzérelmet meg-hervafztó ízégyén,, 

'S mikor dítso helyét boldog Eleinknek 
Soká mutogatod képző Leikeinknek t •'•' * 

% Mint Király fiakat benne'-hieg-hordozól, 
*S ledűk liantyaikra újra vifzfza hozóí^ 

í Mint a' ki í fokkíntsel bírtí édes álmában, " 
Tel-ébredv&v fcüst'il, 'hogy nints hatalmában: 

Ugy megrepedt ízívünk* faBaród sírásra, 
Lc-irvái^jitiint jutottforfofc :pufztiMsrá. 

Véres : i-zzadásra bűnére-mint "'bűntettek,' 
. Bu ^ b á n a t , !s betegség' tárgyai mifit lettek. 

i Edgy napos- íínint tűnt-öl fdfc-f^ép ajá&défarö, 
*S vélek•-!nyomomltá mint lett maradékoké; 

De mint a' inelly felhők sűrűn öTzve. gyűlnek 
A* fok zápor által végre ki * ürülnek ?." 

'S tál~a már meg-ritkúlt fátyolokon láttzik. 
A' mofolygó napnak sugara mint játtzik; 

—-Ugy' iiiíkór .fok könyvünk' te-is-" kwmeríted 
Gyáfzba borált napunk' űjjra fel-deríted «> 

Vezetvén ama jobb s fzebb Edén' kertére•$ 
Melléét Mennyben fundált Urunk' betses vére. 

; Hói boldog éltünknek végjbatárt nem mért 6 5 

Hoyá nem ^uÍ2hat bé az álnok kísértő,. . 
Hogy 
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Hogy mezes tőrébe fzép fzínneí keríttséii^ - f::: 
'S újjra a* kárhozat' sarjába meríttsen,; : ; ' / 

Hol a' ufzta fzcntség* biboríban járunk; r.; :\ 
B6ven ineg-adatik itt fzenvedett "kárunk ̂  * j 

Mert mint halhatatlan az Űr* dítsofsége; ' V \ 
Úgy fzent Örömünknek nem lefz híjjá 's vége. *** 

t. • 

Kegyes Xungl kibírtál,felséges élűiével* ; 
Melly édgyutt dolgozott az Úr* félelmével d 

E'vezérlé pennád 5 '$ tsorgatta sírásid*, 
E" balfamozía-meg fzív-ható Irásid% 

. Melly ékkel énekléd árnyak éltünk* véget,, 
Lelkünk; betses voltát, '$ az Úr dítsSfségét, 

Mint ^ó&Papi fzéket hainából;tsinála» 
'S VL múlandóságról abbóLprédikáJa , : r: . 

Ugy kedvesid'síiját te :a^a fzenteíted» -
Hogy halandó váltunk •• arról énekélted }•> ' . . ! 

Máfokat az álom míg hintett mákjával y 
Éles elmédáel Tig mint égo fáklyával 

Leg«több&Ör éjfélig5..gyakran egéfz éjjel* 
A' Kripták, 's temet&k- közt járkáltál fzéllyel^; 

Ott nézted,:mik vagyunk^.irvánV init fzólltak 
Néna.át babnekból st* porrá vált. háltak.. 

«,Hoigr nem fóka mí-% mint ok földé léfzünk, 
„De az Úrhoz tepűl l^kni nemesül) réfzúnk ; 

«,,Addig-is 5. míg ötne ama végső dra y . ' • •; / 
5,MéIly3ben fel-kél e' por a trombita fz<5ra » . 

3/S edgy.esűl már régen dítsoűlt párjával i 
,5Hogy éljen az öröm^ *s boldogság3 árjával* •' 7-* 

Halhatatlan lefz Pop> Shahpir , a* nagy Hatter,' 
A'jó fzívu Gellert) Kleifzt^ Hagedorn^Gefzner^ 

Xlogftbk, ki fzenttzélül énekínek tetté 
Azt» ki vérét önként ki-ontá érgtte 

tor-
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i| Kornél] Racín ^ kik a* fziv* ktiltsával bírtak * 
*S olly tsudára méltó remekeket írtak* 

A* mellyek mind addig drága betsben léfznekt 
I ....Míg.föál-lásfád a' fold a3 virtusnak ?s éfznek, — 

Ti-is kedves Hazám* elm|s Poétái 
Fogytán lév'ó nyelvünk' búzdó s hív Dajkái; 

E' nagy embereknek-nyomát tapodjátok* 
Hogy örökség fzerént Helikont bírjátok, 

Ortzi, és Rádai bolts, és tifztes Vének 
Mind ketten tutori a' Haza' nyelvének 

Harfogtafsátok e«t a' sírnak fzélérol, 
„Magyar! megemlékezz Eleid* híréről 

^Hajdan minden Nemzet félt és betsült téged*; 
Neveld Öfeidrol rád fzált ditsÖfséged; 

i^Fenékig a* Duna elébb ki-fzáradjgn^ 
\ „Mint nagy neved's ékes nyelved elhervadjon, *** 

Ti9 kik egyenefen a' tetőnek hágtok, 
Minthogy ugorva-is mindég talpra hágtok 

Rajnisj és Révai > Szabó 9 »s más több BSítsek^ 
Mert nints idom névvei ? hogy fok forr bé-tÖltsek^ 

Mennyetek nem félvén femmi akadéktól^ \ -
.Munkátok áldatni fog a' maradéktól. 

Ti-is, kik Frantz Lábon indáltatok, jertek; 
£ok borostyánt Racin 's Póp ez úton nyertek p 

Néktek-is tsómonként lehet azt itt tépni 9 

Ha próbált nyomokba tudtok bfiltsen lépnie 
Hogy azért a* fel-tett ditsÖ tzélt érjétek* 
1 Ama kegyes és bolts Grófot kesérjétek* '? 
A' ki záfzlő gyanánt laűrust vívén fején * 

A* Helikon hegynek jár fzintén tetején % 
piint Ö , Musák* nyelvén akármit mondotok "$ 
1 A' koz }o* 's a virtus légyen jfő gondgíofc 
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így itt ékeskedtek fok sföld kofzorűval, - * •".: -: 
'S mikor a' halálos fzéi azokra fávall* .-. 

Olly koronát az Ur fog helyettek adni, 
Melly ragyog mint a' nap,-;'s nem tud meg*hervadnj9 

DebretzenhoL Edgy nagy fademü Tudás Hazafi* 
nak D* F* I* Urnák jegyzéfe+. 

Midőn a közelebb ekmált Héten kiüSiüb kü-
lömb-fék régi pénzeim között ládámban keresked-: 
nem > a kezembe akada a'. Kurutz-Világban veretett 
edgy olly nagysága réz pénzem * mint a' mofian -kö-, t 
zöttünk forgó'réz poltúránk fzokott lenni: minthogy 
nem gondolnám, hogy valaki az említett'különös rit
kasága nevezetes réz pénzről valaha írásban legrkis-
febb emlékezeteuis tett volna, ellnem\mulathatám , 
^ogy a* minapi ígéretem fzerént^ aridl kedves Nagy , 
Jó Uramat 5 edgy5 vagy két fórból álló iráfomban 
ez úttal nem tuddsitnánu Annak edgyik oldalán % 
közepében hofzfzára le-felé edgy nagy I. betű va
gyon veretve y a' melly, mint nyilván gondolhatom ^ 
az ^í>ri* Magyar Királyt> első ^ófef Tsáfzart je
lenti, és azon L betűnek felibe edgy módos Királyi 
Korona vagyon reá fel-fűggefztve > kerefztűl általi j 
pedig a' közepén az 1707-dik efztendob'éli fzám va- I 

- gy0!1 r e* fel-ítva, vágynak ezen kivűl még más éhez | 
mindenekben hasonló a? fele két pénzem-is 9 kik köz- J 
55ÜI edgyikén az 17065 a* másikán 1708. vagyon 
reá ütve : a' másik oldalán az én réz Pénzeimnek ez.- | 
a' Deák Infenptio, vagy Fellyűl való. írás olvasta- I 
tik: In necejíitate Varadienfi? az az; A VAraí\ 
fztikségbm* . < : . , " ' . . ..-/. I 

' - .(Jt tuhbi következik*') '* . ^ 
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