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MAGYAR MÚSA. 
Kőit Bétsben 15. Auguftusban ifS7» 

Szigeth Maramaros, B* £L Péter* 

v4 z igaz kegyefTég edgy ollyan drága kítitsj 
A mellynél betsefebb s nagyobb nem lehet j *á 

síirats; 
Ez ád nyugodalmat az el-fáradí ízívnek , 

A' terhek közt: kedvet ád edgy igaz Hívnek* 
Az élet bajait ez ineg-könnyebbíti* 

A* siralmat 's a* bút ez meg-édesíti; 
Ha a' fölcí meg-reridiíl ^ az hegyek omóln^k^ 

Az ero'fs kofziklák ? és ha le-rdmölriák; 
Ha az Egek "s a' fold ^ heíybóí kimozdulnak ? 

Ha hsLpihóldr 's fillágok, edgy másra le-hálriik; 
Ha ropog a* menyk© felhők' közepette , 

A' földet egéfzfzen ha tuz körűi vette: 
Ha az ínségéknek tábori ki-fzálnak^ 

Keteílenek prédát hogy á' rofzfz halálnak*, 
Ha a' fok Nyavalyák ferege-n'ként jonek j 

Rofzfzúinak folyáíi hogyha az időnek; 
Edgy fzdval: ha akár mi rofzfz fenyegeti 

A' földét $ edgy kegyest az nem rettegteti, 
Meg-veti a* vefzéíyt 's a' kínt edgy olíyan fziv, 

Melty a'-Nagy TSTENben bizik és hozzá hív: 
Nem goíidol édgyébbel tsak Iíten kedvében j 

Elli• ellen Yjárhartlbri n% 6 tetízésében; 
N u n Eátzh 
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Hatalmas az ISTEN , és mindent meg-tehet, 
Semmi lehetetlen előtte nem lehet. 

Szereti-is pedig az illy kegyefeket 
Őrizi v 's meg-tartja hát az illyeneket 

Szíveket válafztja maga lak helyévé; 
'S téfzi azt edgy örök Öröm' kútfejévé* 

Ha hát emberi vígan 9s bátran akarfz élni 
Boldog efztendoket akarfz ha fzemlélni 

Légy kegyes,- az ISTENT tifzeljed, fzerefred 
Az 6 fzent tetfzéfet, *s törvényét köveffed, 

így ád e* nagy Király néked olly kegyelmet 
A* mellyet meg-vethefs k in t , -but , vefzedelmet5 

A' mellyel örömmel t'ólthesd életedet* 
'S femmi meg-ne bontsa Örömed, 9s kedvedet* 

Míg e síralomnak völgyében bujdosói 
Addig-is meg-adja* hogy dolgad légyen jól* 

De kivált el-végzed mikor futáfodat 
Meg-adja nemefen igért jutalmodat. 

Mert akkor magához az £ghe fel-véfzen 
Hói bánat, síralom, és jaj j fzó nem léfzen* 

Holl az öröm, vígság, *s a' jó kedv lakoznak*1 

Holl edgyütt a* Szentek vígan barátkoznak* 
Ott van a* fcent Város ditsÖ Palotája, 

Mellyet ki-befzéini nem tud ember' fzája» 
Ez épült aranyból, 'sm&s drágakövekből 

Fala, '& kapuji-is vágynak illy énekből. 
Pádimentomai Kárbunkulofokkal 

Fénylenek, mert vágynak ki rakva azokkal* 
Az életnek vize zuhok közepette 

E2t két felöl fok fzép zöld fa körűi vette, 
Mellyeknek leveli foha el-nem hálnak, 

Hanem fris Zöldséggel örökké ujjúinak. 
E* fák leveleit a' kik koftolbattyák, 

Setifmi búk és rofzfzak többé meg-nem hatyák. 
Mert 
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Mert ezeknek vagy tsak edgy meg-koítoláfaí 
Mindennemű rofzfznak erofs orvosláfa, 

A' kik ejsen vizbSl ifznak, azok élnek I 
Mindig; az haláltól már többé nem félnek* 

Ide femmi motskos, és rofzfz bé nem mehet> 
Melly boldog ki ennek lakójává lehet* 

Ott van a* ízerelmes JESŰS, ki mellettünk 
Kezes lett 9 '$ érette fiúságot vettifcnk; 

Ki az halált, poklot, *s a* hunt meg-roQtQttit« 
Mikor Piros vérét érettünk ontotta^ 

Ki az igaz virtust talpra állította * 
, Az el-veízett vallást mikor újjítottá, 

Az Ember fzeretést ki tzimerttl vette t 
*S azt követőinek fÖ Törvényül tett®* 

Ki lett a* Világnak Tündöklő világa, 
'S $z emberi nemzet igaz boldogsága. 

Óh melly íjagy boldogság e' JESUShoz menni ^ 
*S ofztán ipind örökké yélle edgyfttt lesni í 

E' fo fzeretetnek élni fzerelmébenf 
'S nyugodni mint Barit fzerelmes ölébeö# 

Ott van az ártatlan Angyalok' foksága , 
Kikkel az Embernek léfzen Tárfasága* 

Ott vannak a' Szentek, kik már oda mentek ft 
Es ott terheikt&I végként meg-pihentek. 

Ezekkel léfzen ott edgy ütt tárfaságmnk » 
Edgy lefzfz Polgárságunk véllek 's íi|éltjó^águn|aa 

Az e* földön vald tárfalkodáfok^ak 
Sol$ okai vágynak híjjánofslgoknak* 

Mert itten f^nkinek igaz feívségérSl* 
Nem lehetfz bizonyos jó fzívűségérSU 

Szokfzor kit hívednek bizonnyal tartottál 3 
Az álta} ieg-kinosbb vefzéJyre jutottál. 

Szokfzor a' ki látfzik leg-jobb Barátunknak * • 
Leg-nágyo6(b irigye bóldogiíláfunku^. 

Rit-
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Ritka itt z kihez bizáfunk lehetne, 
Tán nints-is ki minket mint magát ízererne, 

Legjobb felinkbez-is fzókfzor gyanú férhet s 

Kevés van, ki igaz hívséget Ígérhet. 
E* világ Piatzán nézzük akármerre 

Ezer, 's még-meg ezer példát lelünk erre, 
Szokfzor ízűleikre a' fiak kUtö'ttek. 

S azoknak gyilkoű az átkoztak lőttek, 
Szülék gyermekeket fzokfzor el vefztették5 

*S kezeket ártatlan vérekkel feítették. 
Hány Anya nem volt már ki így tselekedetr * 

'S gyenge ízűlö'tjériek gyilkos hóhérja lett? 
Edgymásra támadnak gyakran a' Teft vérek, 

'S edgyiknek a* mástól ohtatik ki-vérek. 
Szokfzor a* Barátok ellenséggé válnak; 

Edgymásnak vefzi&é raüídeftt meg^prótólqak* 
A* Házas-Társ fokfzor Párját el-vefztette«, 

'S vérben fetrengését múlatva nevette. 
"Vagy a mulattság közt méreggel étette; 

Hazug Siratok közt ofztán el-ternette"-, 
-Avagy álnoksággal másként kö'rul rvette 3 

'S raidÖn nem-is vélte rátái meg-éjtette. 
így az erof$ Sáraion hiv D&ilájának 

Köfzöni efetét '$ okát halálának. 
Nem lelfz hát e'foidfwt egyéties -'s jó ízívet 

Tárfaságot-is hát |iem t&íálfe itt hívet. 
P e mikor bé-megyünk az Egek* Egébe , 

*S jutunk az Angyalok' 'f Szentek' Seregébe/ 
Akkor érkezünk edgy olíyan Táríaságba, 

Mellyben íenki iránt Temmi gyanuságba 
Nem léfzirok. Itt minden hív- 5 *-s ártatlan léfzen; 

Mindenhez bízhatunk fzívúnkbö! egéízfzen* 
Itt minden9 mint magát ágy fzeret bennünket, 

O i melly vígan töltjük köztok életünket! 
- " • ' • • • • • J J 
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Ti Idők! miért nem teltek febefíebben * 
Miért nem kedveztek nékem bár tsak ebben? 

Ti lafsú EfetendSk! miért kési étitek 
Azt az időt oilyan meízfze mért vetitek, 

Mellyben t Tárfaság* Tagjává lehettek, 
'S azon mulattíágba énTis bé-í érhettek ? 

De hifzem lattanként tsak le foly életem 
Edgyfzer ezen durva tettet tsak le-vetem ; 

*£ hogy ha e' len^e-is még ízáz efztendore5 

ÍJgy fe lenne igen felettébb későre 
Örökké fog-t&rtni az a'gyönyörűség* 

Meiíynek lakó helye a' ízép csillagos E g : 
Ilahát ahoz a' í'záz efztendoket mérem 3 

Hogy tsak edgy Pertz, nem több 5 azt könnyen 
fel-érem, 

Teldegelík azért míg rövid életem 5 

Hogy kegyefen éljek erSm' arra vetem: 
Mivel tsak így léfzek méltó bírására. 

Az Égnek" 's a' Szentek* hív barártságára* 
De millyea kegyefleg a* mellyet követék? 

Valíyon mi az a' mit ann^k nevezhetek? 
Valiyon eJ-vonnyam e' magam e* világtól 

Végső biítsút vévén minden Tárfaságtdl. 
Tégyek-é tágy pufzta betyet lak* helyévé 

Éltemnek, 's légyek-é edgy rofzfz Remetévé? 
Valiyon tzivedjam eJ *s vijjá'ke' azokkal 

Tolleni kűlömbö'znek, a' kik valláfokkol? 
Szóljak-é azokról ^kárhoztató fzokka-1, 

Kik élnek bűn nélkül a' miilattságokkal ? 
Valiyon mutaílak-é kiviíl kegyeflféget , 

Ha nem viíel fzívem belolrol épséget? 
Oh nem! mind e' dolgok tfupa Otsmánságok, 

'5 edgy nemes Leiekhez nem illó riíttságofe, 

fla 
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Ha kegyes nem vagyok fzíybol 9s belsőképpen , 

Ne félj ! nem mutatom magáin' annák-épen* 
Nyílván ki-jelentem , hogy a* kegyeűéggel 

Éppen nem gondolok femmit tellyeíTéggeL 
Tsunya lelket jelent olly képet vifelni 9 

A' mellyet fzívedben fel-nem lehet lelni, 
A* jól termete fzívnek első ellensége 

A ' tsiíárd elmének tökélletiensége* 
Ha virrníla nints-is, azt még fe teheti, 

Hogy magát matafia : e rút bűnt meg-veti* 
Tsaíárd's fzinlelt képet foha-is nem árúi , 

Soha azt a' mi nínts nem mondja magárul, , 
A ki iljyen 5 még van arról reménységem , 

Hogy jóvá lefzfz, még van hozzá fzíveűégenu 
De a' kép mutató Hipokritaságot, 

Utálom: nem várok itt femmi jóságot, 
Kla igazán kegyes vagyok azt fzeretem; 

De ki jelentem vagyon fzégyelletem, 
13 a pedig kéntelen ollyannak láttatom, 

Bidd-el hogy látfzani nintfen akaratom^ 
A.' kinek láttatni vagyon vágyodáfa, 

Az igaz virtusnak nints annál lakáfa* 
A z igaz virtuflal mert ez nem edgyezik 

Láttatni kivánni vélle ellenkezik. 
A ' |íben virtns van nints erölkc3défef 

Hogy annak má.ibk közt légyen ki-tetfzéfe« 
któdzik á* maga mutogatásától, . % 

Mint edgy valójában nemtelen tnunkától, 
Mit téfzfz a* kegyefleg jó réfzt jneg-éttettem , 

Hogy hát azt kö'veflem evoílen fel-tettem. ... 
Nzm megyek lakozni Sivatag pufztára; 

Hanem elé állok világ pi^ttzára. 
Fri)bálqm esmérni lói ezt a* világot; 

Ezért nem kerülök femmi Tárfaságot* * 
író-' 
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Próbálok jót tenni az hói tsak tehetek: 
A' miben a' világ' hafenára lehetek* 

Azzal akárhol-is két kézt el5 állok: 
Ember Tárfaimtói feminit nem fajnállok* 

Ki-téfzem magamat az 6 fó Javókért y ?t 
fS fel-áldozon igaz bóldogúláfokért . 

H a mindjárt valaki vólt-is e l lenségem, 
Ezzel~ig jól tenni léfzen ditsoíJ'égem —» * ? 

A* Királyt tifztelem, fzeretem Hazámat, 
Edgyikért-is foha nem fzánom munkámat,, 

A* mikor egyebet értek nem tehetek 7 '. f 

Leg- alább az Égre feMbhajtást vetek $ 
'S kérem mindenikre az lkán kegyelmét 

Kérem tprjefzfze ki réájok védelmét. 
Nyúgodjék-meg rajtok az 6 fzent áldáfa | 

Légyen mindeniknek nagy poltzra jutáfa. — 
Hogy Kerefztyén vagyok kofzönöm íftennek , . 

Ezért háládáfim 6 Hozzája mennek: 
'S a* Kerefztyénségben hogy világoíTágom 

Vagyon$ ebben tartom leg-főbb boldogságom* 
De azért máfokát én nem kárkoztatok: 

Elég ha a' magam- jómban vígadhatok : 
Hogy más-is igy lsgyen kérem Iftenemet, 

'S azért gyakran ho:?zá emelem ízívemet. 
Hogy én illyen legyek mivel érdemlettem? 

Máfok felett erre méltó mivel lettem ? 
Miért tátanám fel hát fzám* káromlásra, 

Mondván azzal kemény ítéletet másra? 
Az Iften a világ itél6 Bírája 7 

Itéíni egyedül tsak az 6 munkája; 
Tsak 5 egyedül tud igazán ítélni 9 

O dolgába fzdlni nékünk illik félni. 
Oh fzegény emberek! kik még fetéttségben 

Vagytok^ vagyon fzívem értetek Ínségben. 
Ké-
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Kérem az Iftent, hogy forfatok meg-fzánnyaj 
Es a5 fellegeket tolletek eí-bánnya. 

Jnttaflbn a KRESTUS meg-estnérésére\ 
A5 kit e' világnak rendelt életére, — 

Kik a' kerefztyéni drága nevezetnek 
Alatta fokféle valláshoz köttetnek. 

Mint Atyámfiait egyenként fzereteih: 
Hozzájok érzékeny fzívvel vifelteteim 

Nam mást tsak azt nézi fzemem eretneknek 5 

Ki rabja a5 tefhiek, 's a* vefzett vétkeknek; 
Há edgy«is tenéked én velem valláfod $ 

De h i a ' vétkekhez Vagyon vonodáfod^ 
Immár nem tartalak Hitem' forfoilanak j 

Nem tartlak az Úrban hív Atyámfiának, 
Mert 2L vallás kíván virtust és fzentséget^ 

Nem tart a' vétkekkel hat' az edgyefféget. 
Ellenben akármelly Valláshoz kotteteí , 

De ha a' virtusra fzívvei vitetretel , 
Ha követője vagy az igaz fzentségnek, 

A' mellyet a' vallás tett leg-fovebb végnek, 
Az Úrban igazán így Atyámfia vagy ; 

Mint hív Barátomhoz hozzád ízerelmem nagy. 
Mást mindent fzeretek ; tsak a' bűnt útálom ? 

Ki abban lélekzik íeg-inkább fajnálom^ 
Hogy az itlyeknek-is meg-tartattatáfa 

Légyen az fzívemnek leg-fobb óbajtáfa; 
A\ mit lehet mindent meg^téritéfekre 

Még-téfzek mert vágyom Lelki életekre , 
Hogy a' gönofzságnak gyökere ki-vefzfzen ? 

'S a' virtus hellyette gyümölcsöttermeízfzen : 
Ez az,én lelkemnek leg-íobb kívánsága : 

Az emberi nemnek mert éz boldogságai 

(A* i'úbbi ihásk'or küvetfozik^ 
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