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MAGYAR MÚSA, 
§ Kőit Bétsbea in Mguüusbm 1787, 

Amd ritka Poéto Reland Adorján Galateájábétt 
V-dik Alagya. A' beteg Gcdattához* 

Irta F. & 

T T á t j kísos forróság gyotri bel&B-réfzed! 
J t JL Fekfzel! *s nyofzolyádból magad fel-nem xétzii í 
Hát, illy boldogtalan tuz gyűlytja velődetl 

Forrázó bévséged bádjáfztya erődet! 
Szemeídí$Tkünnyii álmod el-enyifze! 

Gaíatéa^ dífzem, '* Lelkemnek édgy réíze! 
Oda a ' tsendeséj édefen tSltéfe* 

Kedveit étkeidnek kelletlen ízléfe! 
Kékiíl fzíoek öfzve^vonilt tagaidnak; 

A* győzött Terméfzet enged fájdalmadnak í 
'S le-nyomván méltatlan s^lyja nyavalyádnak j 

Kéntelen terhévé lettél tiyőfzolyádnak! 
Ja j ! bol orfzágolnák moft arihyi játékink! 

Kedvünk, 9s mulatságos idShaladékiak ? 
Hol rózfá-fziri fzádnak gyönyörű hangzatja £ 

Előttem annyiízor öntött fojámatja ? [ ' 
Mind ez kedveffégek, mind ettyl fzépségek i 

Edgy ágyba lankadnak 9
 9s őfztályós ínségek• 

Tudnillikj. ama láng itfél-íiátaimözo'tt^ \ 
Mellyel a' hideg Y&? > röe'g-hűiés ©között! 

' . . • - ." . • ' -Umiá : örf î* 
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Orvoslást próbáltunk: de feuirai hafznáraj 

Nintsen Epidaurus *s Tenedos javára! 
S/ükség mist kéregni ki baját enyhíttfe * 

'S óhajtáfom* igaz fziv vei tellyesíttfe ! 
Ifreni Minerva fzánja ki Ő Híve, 

O neki fziate úgy van orvcíi míve, 
Nékie könyörgök bús vériekkel, sírva > 

Hogy el-hagyhasd ágyad, tagaiddal"bírva. 
O fog efedezni mintedgy líteni vér, 

A* Klárufi Iften így kéréfedre tér. 
Vagy kére'fem inkább hajtja e' Felséget: 

Kit e nyavalyában hív fzerelmem éget. 
Éget te fzerelmed, mellyet ápolgatok ? 

'S hogy Szeretlek, mind ez valamit mondhatok* 
Mert ifti fzerelmünket a ki le-fefttietné 

A' Tsillagokat-is kézzel illethetné." 
Melly.nagy légyén bennem*a' titkos £gérelef£*...-

Tfendes halgatáfom el-árúló jelem. 
A' melly mennél jobban forr, *s nagyobb hévséggel^. 

Titkoltatik annál nagyobb meírerséggel* 
Oh bár le-kctózne engem* Te'köteled, 

*S edgy tereh fzegezne edgy agyba Te veled \ 
•Nem lenne olly nehéz kettőnknek gyötrelmünk, 

Vagy edgy Orvos lenne két réfzre'védelmünk* 
De tára Galatéam > hibáz k^pzéléféin 

Szerelmedben 9 *s rneg-tsal még jö'vend'óléfem* 

Ugtjan ahból FIII-dii Alagya* Szerető' barátjáról* 

elly fzívet kemény héj minap borít vala^ 
*S Sziihoni havakat gyozo jég fagylala5 > 

Mellyet nem hajtbata-tneg fenki Leánya 5 

Enged, >s a' Páfuíi fíren új zsákmányai 
Gjűl tüze9 ég; gyenge fzivén vett. hatalmot 

A* gy€l3Se üerglem ; s már űz diaáalmot! 
* : ' ' ' tftetf 

M 
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iften afrfzony 5 fejed kofzorűd keríftse* 
Diadalmos mirtus hajad* ékésíftfe! 

Meg-gyozték nyilaid a* vas keménységetf 

Alád hódoltatál kevély ellenséget. 
Bir erűsí tette melyjet hármas pais; 

Illeni fegyvered behatott abba-is* 
9S úgy sérté haragod nyila fzíve* táját y. 

Hogy érzette tíztnte febefedni máját. 
Örvend, hogy máit inelyjét.új hévség égeti % 

Hogy mag-vetett Z fold ját alattad fzedheti. 
Hogy láttam, bámulva megam* el-felejtem* 

'S ujjaim' ki-nyíttfa kezemből ki-ejtéiu 
Reménységem kivűl kapott tzéduláját, 

Melíybe jelentette fzokatlan fáklyáját, 
Alig adtam hitelt ízeméin látásának* 

Meg-vallom, fzeretlek, illy fzók írásának* 
Moft menjen bár, 's bízzon tudós Athénébe* 

Kereflen védelmet Minerva nevébe! 
Mit hafznál Minerva nűvébe merülni? * 1 

Mit a* Mázsák férge kőz6*tt,meg-vénűlni > 
Nekem , (Meteriégek ys Mázsák, engedelem í> 

£íekem életemnél kedvesbb, edgy fzereleml 
Megcsonkítjuk fzámát gyónyorűséginknek ^. 

Kik Oskolán töltjük fzépit ídeink«ek. 
Szabad fsérelmünknek édes. meftersége 

Edefebb tanulás * nagyobb kedveííége*. 
Betsesbb esiíiérete vígnyájaílagának ; 

A' Színmézzel fojd páros nyofzolyának* 
Hogy én, Galatéa! náilad nélkül legyek, 

Nem kell, illy kO'téflel alkura nem megyek g 
Senkinek temérdek kíntse* fok jófzága,.. 

Nem az Arabfoknak minden gazdagsága « 
Jííem a'^verés tenger betses csiga fénye, 

A* fekete Indus? vizi keresménye* " 
ff* 
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Nékem, Galatéa, Te-vagy boldogságom , 

Te vagy leg-fobb re'fzben fammált kívánságom; 
Te Krétai l íkn1 italnál iedyefebb , ! 

Attikai méznél tsak Te vagy édefebb! 
Te általad híre fog élni verfemnek y 

Tsak u Te nevedről kél díföe nevemnek. 

Ugyan abhál Ill-dik Alctgya. A'Páros ctetrÚL 
Xöóldog , kinek a feuz Szerelem #fzámara 
SJ) Ny ugodaimos utat nyitott orfzágáca i 
Boldog, ki juthatott tfendos életére, 

Reményit házaffága teldyes o'römére! 
Boldog, ki el-tőltvén fiiatal ideit, 

Sok téveíygéfek közt fáradt efetendeit % 
Hint már el-múltákát hátulról nézheti* ' 

3 eltét tftiajtozőtt véggel rekefzthetú 
Tsak nézi a z \ máfok* kéttsége* ösvényit ? 

Kik meft vefzik fzívek első kelevényit! 
Ab ! \e£zízen , valaki fzerelmét meg-veti, 

fS fzelid Járma alá nyakát nem teheti 1 
Ko annak értz melyje, keményebb annáWs^ 

Fagyofi*bb, el-hifzem, Rifei hónál-is ! 
Mikor meg^fadóijuk m édes tsókckat •>' 

A' kedvelíett meüybol^brró buzgáíokátf 
A' mézzel nedvesült ajakak' mozgáíit; 

Erezzük Lelkünknek eUragadtatáfiti 
Más kín fába fűbe talál fsgedelmet^ 

A' Szeretem Ineg-yét Oryofi védelmet, 
Melly idesnyiígodni gyenge kebelébe * 

Midfn feég Nimfád vefz TéVed' gyöngy ölébfc! 
Midőn fejér karjg löeg-öleli ayakad\? 

Szája galamb módra tsókojja ajakad' l 
Mint a5 fürttel íakó'rt fzollö-vefefzo fzoróf 

Meg-köttetye j * feéllyel Leyeie Mhotíd^ -_ 
V- : Melly 
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Melly édes, karjával íJtal-fogatíatva? 

Mint erős gyénvkmtal hozzá kaptlbltarva 
Ezernyi tsokokat kedveseiül ve?:ni, 

Pzernyi tsókolíát kedvesére tenni! 
Mit mondok? tsókokat? sot Lelkünk* 

Es Pefztiuni Rózsák tayafzi iiíatjár. 
Bír az a' Paktóltts arany fövényével, 

Gyöngy termo Indusnál? bír minden gyöngyével! 
Tefz valamit ? ha van kinek jelenteni 

Titkos pauaíznnkat keblébe ümenu 
Euyhitéíe ez-is nehéz gyötrelmünknek ? 

Édes vígafztalás fijdalmos Izíviinknek! 
Tefz valamit, midőn akármdly ügyébea 

Kéttséges életünk' kínos vefeélyjében 
Esmérhet az ember oily íárfat magának 5 

Ki t̂árfa kedvéaek , ?s fzqmorááágán&k í 
De jáj ! melly napokat kedveién képzelek ̂  

Magáig öcomakkel fám íbh:$ íe:n telek! 
Talám Iftenunknek ez rAís vége?f fe 9 

Hogy kívánó elmém* éloíű képzeléfe 
Verfeimnek tógáén t$ak. matériája, 

De ne következzék yaióság reája! 
H£t5 gyáízos halállal küfeködo ízememnek 

Bérfogéja nem léfzfz kejze.kedvefemnek ? 
Hát , az Elüíüm kies határában 

Egyedül fog Lelkem. bujdosni niagábán? 
Árnyékom egyedül fzáll-é Éleimhez, 

Hamvaikban ofzve-r^kett Ofeimhéz? 
Még-is , fzerentgétlen Teítem ha sírba fzí-Ut 

így fzoH; ki esmérve sírom* felett még-áü; 
Melly uiéltd lett volm ez-is ízerelmére? 

Szabad pároflaga* gyönyorűífégére! 
Méltó 3 hogy a miket e^efclett Versével^ 

Érezze valaha öfanőu érzésével! 
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A Szerentféh&z* 

^zerentse í leit régen Pogányok mellységge! 
K3 Mint tágy íften Afzizony t imádtak kéfzséggel^ 

Kit illettek azok minden tifztefl'éggel^ 
Kit Róma 's Antzimn tifztelt kegyeíleggeL 

A' dolgoknak (mondták) toll ed van fűggéíe > 
Tölled bírodalmok meg-nevekedéfe, 
Tolled van azoknak vagy nagyra menéfe ^ 
Vagy pedig egéfzfzen a* porba dűléfe, 

A9 nagy Várofoknak te vagy le-rontója^ 
A' híres népeknek földre tapótója* 
A* Tartományoknak te vagy pűfztítója^ 
Te ismét máfoknak lábra ^Uítója. 

így a' Kárthágónak, fényes* palotája 
EroiYen rakatott oltalom báítyái* 
Á' Római tűznek lettének puédáji; 
'S egéfzfzen ham inává váltak fok pompa jt* * 

Maga pedid Róma tetejét fejének 
Keléje emelte Tsillagok' egének : 
Lett Ura majd egéfc föld' kerekségének; 
Adta alá magát minden nép kezének* 

így az hói rég ama tündöklő Trójának 
Mefefzére ki-tetfzo tornyai valának: 
Moít ott termo hellyé vagyon gabonának^ 
Lehet ott hallani pengéiét kafzának. 

Innen a' nemzetek fzéllyel el-menének*-
Lak* heílyet magoknak máimt fzereíének t 
Eredetet adtak Róma nemzetének 
Máfok 5 máfok pedig más helyt kéréséneke 

JL' Priámus3 ki volt e" város népének 
Királlyá '& Áfia* nem kitfmy réfzének f 
Hevert haiva partyán Trója tengerének; 
Nem építtetett 'sír el-vagdalt teliének. 

De 
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De mi fzükség mennem példáért mefzfzére? 
A* régi emberek' el-mult idejére ? 
Vagy a' Bírodalmok* el~eny{;fzésére ? 
Jobb leízíz tekintenem a magunk* éltére* 

Vákozoságodnak Ht-is van példája * 
Láttatik köztnnk-is annak íbk munkája: 
Lefzfz némelly fzárnyadon világnak tsudája ^ 
Ugyan azt majd téfzed lábadnak alája. 

Mert emezt fzárnyadnak fel*réfzed tollára 5 
De majd le-tapotod a' földnek pdrára: 
Általad ez ej-jút ízi ve vágyására y 

Amaz gyötréfednek. akad kínzására. 
Vágynak Tárfaid-is kik téged* fzeretnek: 

jó vagy? Hizelkedés 9s irigység kö'vetntk 
Ekkor. De ha rofznaK majdon fzemíélhetnek* 
El-hagyatás YTsiífság tarfid kísérgetnek. 

Ügy annyira hogy ha valakit poltzira 
Fel-téfzfz ditrófíégnek és vifzed halmára* 
Ennek fokán gyűlnek látogatására, 
~S-ajánlják magokat hiv Baráttságára* 

De ha boldogsága meg-váítozást véfzen^ 
Kegyelmed mellette ha többé nem léfzen^ 
Meg-változik az a* fereg-is egéízfz*n? h 
Es otet el-hagyván vélle tsáfot téfzen* 

Á'míg él az ember "boldog fzerentsével? 
Míg bír fok jó borral teli tolt pintzévelj 
Kérkedhetik addig Barátok 'sergévelj, 
De el-ftttnak ezek borunk* feprejável* 

Óh Szerentfe! ki hát kerefi éltének, 
Nállad boldogságát, 's örömét ízívérieky 
Omló félben lévő partra reménnyének 
Rakja alkotvánssyát 's minden örömének* 

A* fzerentfe femmi: tsak pufzta nevezet * . 
Melly- nem valóságra, tsak kégzéssr rezet: 

Tife- . 
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TifzteíTé^ tétére ki hát emelt kezet^ 
Az tsúpa bolond vólt9 és nagj^ón vétkezett* 

Boldog az és élhet erofs reménységgel^. 
A' ki á* nagy ÍSTENt téli kegyeíféggel, 
Azr? ki fzerentsénekfeminit teílyefféggel • 
Nem ád ; mindent magár folytat tóltseííeggel*, * 

Az illy ember magát.-mindég vkuiflaban 
Takarja, 5s örömét találja magában: 
jNints ennek félelem fzíve' tájékábaü ̂  
Ha Öfzve Önilik-is ég > y$ föld -edgy íummábahí 

ívta talá Kolp§várt. 17&1. Júniusban; 
B. Hari Péter. 

aininKii- •' - •'•tm;—..~*77m
l ; „ijiT . i . - - ; ^ j 

T ti dl ó 5" í i d s. 
A * Hunniásnak vágy Magyar Hunyadinak nyomtatáfa 

^ X A , raár annyira munkában Vagyon, hogy mire ez a* 
Rir-adás az ér& Olvasókhoz el-érke^k^akkorra á'könyy 
égéfzfzen feéfzen-is íefzfz.- Tudtomra már mint écfgy 
nyoltz fzázaii vágynak; a'kiknek könyvet keli külde
nem : de mivel ezen kivttl fok fcelfyekrűl $ a honnan 
várok $ még eddig tudósítást néiri kaptáin: addig pedig 
mígá'Könyv-nyomtátómuhelybul á' könyveket ki-fzál-
lítahám ,- kell tudnom mind azt * hogy az említett qyőltz 
fzázon kivűi menriyit és hova ? mind azt^ hogy ínjttd-
dakönnyebb móddal kuídheflek? erre nézve 5 a* kik a* 
könyvet olvasni fzéretifcj méltóztaílanak mennél elébb 
tudtomra adni (olíyari tóóddaí a' mint íég-elsSHíradá-
lomban kértem) hogy Hazaínfiajinak kívátts|go^at tu
dati anságbál meg-né tsaljám; és máfödízori tudósítá-
fotnat-is hazugságba Tie hadgyam, azzal, liógy az elő
re kíváiít vagy kívánandó e&empláröion kiviíl a' többit 
könyv-nyomtató kézbe fogoj® &&t$u Kolü Füíed ló 
Afig. 1787* ,. 

Horváth Mámí 
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