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MAGYAR MÚSA. 
Költ Bécsben xS* Auguítusban 1787* 

A' már ehkezdett munkának Folytütáfa* 

" ^ T e m ellenzem ugyan én a* mulattságotf 

J L H Nem nézem Tinioni ízemmel a* vígságot * 
Tsak bogy vétek nélkül az efféle eíTék* 

'S azzal-is ama nagy Király rifztelteflék* 
Azért teremtene líteíi e' vi»ágot» 

Hogy éreznünk ebbea jót és vigaflágot* 
Azér t adott ennek oJíy nagy ékei'l'éget $ 

Szívünk végyen abból bogy gyönyörűséget* 
Örülök 's vígsággal teli lzivetn tája , 

Midőn látom melly boits az ííten* munkája* 
*S érezvén fzerelmét hozzám íftenemnek* 

Vagyon apadatlan öröme fzívemnek* 
Tántzra-is el-hivná ez öröm lábamat, 

Ha e* gyermekségre adhatnám magamat. 
De ezt által hágtam. Ifjabbak járjátok ! 

Tsak ne vétkezzetek, azt jol meg-lállátok* 
Szabad gyönyörködni 5 tsak hogy a* vétkeknek 

Helyt ne adjunk; aljunk ellenek ezeknek}• 
Kerüljük a* gonofzalkalmatoíl'ágotjj 

*S úzzűk-ei magunktól aV rát puhaságom 
A* mulattság 's játék teftnnk nyugvására 

Rendeltetett, '$ .elménk' meg-újjítására* 
Hogy így alkaímasbak munkáikra íeheflítnfj 

Vigyázzunk'% tzékol? hogy hát e l^e #ffi&nJk 
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Mik#r id&nk vagyon 9 magunk' úgy irmlafTok, 
Hogy azzal lelkünket bűnre ne fzoktaílük. 

Énnékem magamra fzorofs gondom léfzen , 
Hogy a5 vétkek ellen meg-áíják méréfzetí. 

Meg-gon.dolom Lelkem' halhatatlanságát, 
*S kerefem leg-inkább az 5 boldogságát, 

* Minden virtufokban magam' gyakorolom : 
Mert édes a* virtus., a' mint már koílolom* 

Míg gyarló életem'* még itten folytatom 
A* jó fenyítékhez magamat fzoktatom* 

így ha ki tündöklik Lelkem* nemeíTége 
Légyen az egyedül Ifién' dítsÖflege. 

E B edgyedul az Ő'nagj'zását kívánom 
Magam dítsérete ha véfz-is, nem bánom 

Váljék példám maibb építtetésére; 
Juílanak az által meg-esmérésére 

Annak y e világot a' ki teremtette y 

Es az okos embert ide helyheztette. 
Lelkét fel-ruházván halhatatlansággal, 

Hogy éljen örökké kívánt boldogsággal* 
llíy fel-tételekkel töltöm hát életem» 

De mivel magamtól azt meg-nem tehetem ; 
Azért óh nagy lilén ! Felségedet kérem.* 

Add nékem kegyelmed: így tzélom el-érenv 
Mikor vég pontjára jutojk életemnek, 

Kérlek kebeledben adj fzállást lelkemnek* 

Ugyan azon H, P» 

(£*záriom az olly embert ki e3 világnak é l , 
*J> S a1 jó ISTEN ellen vétket tenni nem fél $ 
Ki a* tefti veken gyönyörűségeket 

Követi; úgy nézvén mint fovebb végeket* 
Óh ember! gondold-meg halhatatlanságát 
- Lelkednek, 's kerefséi az 6 boldogságát. 

Gon> 
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Gondold jól-meg a' vég nélkül valóságot^ 
£s a' mind Örökké valá tárfaságot, 

Melly nek enyéfzete foha-is nem lé[zen: 
Boldog a' ki ablian boldogulást véfzenl 

E' végetlenséget én már meg-kezdettem * 
Edgy darabot benne hátam megé tettem; 

Huízon öt efztendS miólta fziílettem* 
EsTiogy lakójává e' világnak lettem: 

E* végetienségnek akkor kezdetére 
Léptem ; már nem jutók foha-is régére* 

Akár mennyit élek már, foha végéhez 
Közelebb nem léfzek el~enyéfzéséhez«, 

(Minthogy enyéfzéfe foha-is nem léfzen 
Végetlenség: véget hát foha nem véfzen*) 

Mint voltain a' mikor e* világra lettem > 
Es ez el-mulandó teftben fzállást vettem. 

Ha lefzfz fok millió idők* el-teléfe, 
Nem léfzen lelkemnek még-is enyéfzéfe* 

A* teftem változik fokként; de lelkemnek 
Nintsen változáfa a' nemesbb réfzemnek.. 

O meg marad mindég a' terméfzetében^ 
Ha nem lakozik-is mindég e'teftében^ 

A* ki az igazat fzívéboi kedveili. 
Ezt az igazfágot az könnyen fel-leli* 

Ha magam* fzemefen, s gondofon visgáloin » 
Teftem Változását igaznak találom* 

Tsak tíz efztedöknél fel 'többet nem *vé&ek: 
Alig vágynak tnoftan teftemben olly réfzek, 

Mellyek lettek volna tsak tíz efztendökkel 
Ez előtt , annyival? inkább több időkkel. 

Tsak kevés ideje hogy ínségbe ellem , ' 
A' liiellyben el-fogya tsontján kivűl teftem* 

De már ismét helyre 4\lott és ti^eg-tete: 
Üjj réízekbol áll hát ennek fzínte fele, 
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S&t még tsontokkal-is mikor Gyermek voltam 
A' tsurök ÍJzésve * ) mátokkal hajoltam. 

Mert már moft azok-is nagyobbikká lettek » 
Mellyek nevekedést nem másképpen vettek* 

Hanem némelíy réizek tollak lerakodtak, 
'S ismét mátok azok helyekben adódtak, 

Tettemnek valóban így lefzfz változáfa 
^ Ezután-is9 míg leízfz a5 sírba izálláfa, 
O mint tsak földi teft ilíy terméfzetet ve t t ; 

IJIy változás alaprend íVerént ve t te te t t / 
De a léleknek nints illyen változnia: 

Mint ez igaiTágnak könnyű meg.Pogáfa^ 
Érzem én, hogy bennem van edgy gzon lélek* 

A' miólta immár e' világon élek * 
Érzem f hogy nints néki egyéb váítozáfa* 

Tsak zz esinéretbea nagyobbra jmáfa. 
Többet tud moft fokkal mini Imikórízületen*, 

Azólta fókákban nevekedést vettem 5 

Es hogy eziitán-is így fog nevekedni, 
Arról lehetetlen nékem kérelkedni: 

Világi dolgoknak mert melly nagy fuksága, 
Ahoz képest kitsiny lelkünk tuddfsága; 

Tsak kitsiny határa még esipéretüknek, 
Ki$ tudománnyá van még tsak újj lelkünknek* 

Jfem régi lakoffi vagyunk Q világnak, 
Elméink azért még magosra nem hágnak ^ 

'S ezért kell-ip lennünk alázatotoknak, 
Tsúnyá{( azok a' kik tettzenek magoknak/ 

Lelkünknek lefzíz hát még fok nevekedéfe, 
Léfzen mind örökké nagyobbrg menéfe* 

Még. 

*) Ez edgy játék neme, mellyet gyermek koromban nagyolt 
feerettem, 
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Még~is eléggé bé foha feni fogybatrya, 

Melly fok a* dolgoknak egéfz fogialattysu 
Még fem lehet foha mindent tqdósága, 

Mart tsak az ISTENnek ez tulajdonsága j 
De ámbár ez így van ; lelkünk' terméfzeté 5 

Még^is tsak az 0 melly volt a* mikor ízületet 
Az 6 gondolkozó 's értő tehettsége 

Hofh-is az; tsak nagyobb fokkal erSflege. 
Ugy gondolok moft-is mint gyermek koromban* 

'S hogy lüoft fem más gondol jól érzem azombanf 
Tsak hogy moft elmémnek van nagyobb látáfa 

Lévén es világban több tapafztaláfö; 
Ámbár moft~is kevés vagyon aboz mérve » 

Mellyet hogy ezután bírok 5 van ígérve. 
Gyermeki koromban más teftben lakozott 

Lelkem; de ott fem más tsak o gondolkozott 
Másban; mert meg-mondám, hogy piár eMu'ilIattam; 

Azon tettet* mellyben mint gyermek műilattam, 
En jól emlékezem mtkéiu játzadoztam „ 
. A' mikor edgy púja kis teltben Jak óztam. 
Más líjjam vóJt akkor a' melly márványozott5 . 

'S a' ietzkérol jádzni ki más láboín hpzott, 
A' felfutott laptát nézték más fzemeim; 

'S kapkodtak utánna nem e' nagy kezeim. 
Akkor^'s a* lélek de hogy e' volt velem 

Kételkedés nélkül magamban fel-leiem, 
Nyílván bizonyítja ez az .állandóság; 

Meg-nem hal a lélek j ez igaz *S valóság* 
Hogy meg-haljak attól hát femmit nem félek, 

Mert a' mi főbb réfzem abból mindég élek* 
Már az esméretben mindig nevekedem, 

JSs nemes Lelkemmel felyebb emelkedem* 
No mindig Lelkemnek tökélleteíl'ége, 

Öh í ebben fzívemnek yaa melly édeffége* 
: Gon^ 
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Gondolj tsak ezután fnk f?áz efzfendoket, 
Imimr mind el-tolfem edgymás után okét5 

T'*ik edgy fem rn úlik-el, valamit ne tenne 9 

Hogy kis értelmemhez , 5s ne tanulnék benne. 
Oh n-elly v i l i ágga l 's örömmel fzemlélem 

Üker ed^ymás urán 5 hogy éu mind ki-élem ! 
Még-i* íeht-t talám, hogy ok bofzfzankodnak y 

yh magokban illyetén formán gondolkodnak., 
Mi fzegény változó s mulandd efzrendok 

Vagyunk edgymásután gyorfan elítélendők* 
Ts*k ollyanok vagyunk mint árnyék és iemmik ? 

Mik gyáva, nyomorúig s fzegény efztendok, mik S 
Gyors fzáruyakat adott nékünk a' terméfzet, 

De éppen ez által jön ránk az enyéfzet, 
Mert nékünk azokkal gyorfati kell repülnünk, 

*S véllek fietve kell láb aüól el-ülnünk. 
El te lnek, ha edgyfzer ki-fzaírötf* ideínk * 

Fgyebunk nem marad; tsak pufzta neveink , 
'S ki rendelt időnket ha edgyfzer el-éJjük, 

Vifzfa álláfunkat főbe nem reméljük, 
A9 mi helyeinkre máíbk állíttatnak: 

De ezek is mint mi onnan el hajtatnak. 
Mi>lt3 világ van hat ezerén véltünk 

Közzel; vagy még többen; 's mindnyájan eí-műltunk ; 
Vifzfzá áiláfunkróí finis már reménységünk ; 

Tsak edgyjgenzíg tartott minden ditsÖflegünk. 
De imé! az ember halhatatlanná lett. 

Illy nagy ditsefféget felettünk miként vett? 
Malájunkat o tsak nevetéflel nézi; 

Sot azzal örömét 's vígságát tetézi : 
Mert mikor mi múlunk mindig nagyobbá Iefzfz? 

Mert mentől tovább él, több több értelmet veízíz/ 
Az idők teléfe őnéki javára 

Szolgál > és lelkeknek bdldogítására s 
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Es mentS! több ido éltéből el-mégyen3 

Hafzoái. fí> javához, hogy közelebb légyen* 
A* mi maradékaik mind tsak el-enyéfznek ? 

A* világtól mint mi hamar bűtsút véíznek; 
*S közzullök ha tsak négy ezer mir el-telik; 

Addig az emberek a' fo jót meg-lelik* 
De hifzem ám légyen! ha a* jó lelkeknek 

Szolgákul adattunk, *s hafználunk ezeknek. 
Légyen a* nagy Urnák ebben-is tetizéíe: 

Meg-változhatatlan kinek rendelőié* 
Nagyobb gyalázatunk, ez edgyben találjuk% 

Mellyérí bofzfcára-is az ISTHNt inftaljufc; 
Hogy a* rofzíz emberek ellenünk ki-kelnek 

Gyaláznak* motskolnak5 's mi velünk perelnek a 

Hogy mért ragadjuk-el olly hamar élteket, 
5S mért nem követhetik tovább-is vétkeket. 

Drága idejekct magok vefztegetik , 
'S ofztán hogy kicsin vők életek ? ránk vetik* 

Efznek, ií'znak 9 's minden riit bilnt tselekefznek> 

Meliyek miatt hamar gyakorta el-vefznek, 
Még-is motskos fzokkal mi reánk támadnak, -

'S a' miben nem vagyunk, abban okul adnak* 
De óh ti eíztendok! ne panafzoljatok 9 

Hanem a mint illik gyorfan forogjatok. 
Hogy hamar el-juíTak boldoguláfomra, 

'S érjek-bé gyoríabban égi íakáfomra* 
Titeket az ISTEN mulandókká tev.e -

Az én lelkem pedig halharatlan leve. 
De ezt (a* nemfzabadj) ne irigyeljétek; 

Hanem e'nagy URat ti-is .tilztéijéteki'. 
A' rofz'fz emberekre méltó ízotok vagyon; 

De meg-álja rajtok .boizizútoköt nagyon 
Az ISTEN 5 ki értünk titeket teremtet* 5 

A' kinek fzoyára ég, nap> hóid'és föld letté 
Te 
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Te gyáfzos efztendo: ki mofr teldegelel. 

Minthogy nem fokára Te-is majd el-teieíf 

Ha el-mégy 's meg-leled régi eleidet 
Beíkéíd-meg nékiek történeteidet. 

-A' fok halálozást, a* fok betegséget* 
Mondjad ritkán láttak #k ennyi ínséget^ 

Hozd elé azoknak, 's említsd-meg nevemet 5 

A* kik bufzon Ötön láttak itt engemet* 
Mondjad, hogy elmémből nevek ki nem vetem: 

Gyarapodáíixnért mondjad köfzönetem^ 
Mondjad, hogy tanultain én 6 tollök fokát, 

'S nékik köfzönhetem réfzfzerént azokat* 
Kivált vagy hatomban kik el tsak moft multak f 

Lelkemnek kíntsei fokát nagyobbáltak. 
Mivel a jó ISTEN drága kegyelmével 

Megáldott ; mondom ezt fzíveni örömével; 
Tettem* fok Ínséggel igaz látogatta, 

De éppen ez által lelkemet oktatta. 
Óh kegyelmes ISTEN! benned gyönyörködöm$ 

Hogy hozzád hív legyek azon erőlködöm. 
Jíöfzönöm lelkemnek halhatatlanságot 9 

Hogy adtál, *s rendeltél néki boldogságot* 
Köfzönöm* hogy okos emberré formáltál, 

*S mikor vétkeztem-is, hogy meg-nem utáltál* 
Mínd e' kegyelmedet jól elmémre védeni* 

5S a' mit töllem kivánfz^ örömmel meg-téfzem-
A' vétkeknek 's bűnnek fzívbSl ellent állok, 

Semmi.munkát tennni ERTED nem fajnállok. 
Óh fzegény emberek! kik gyakoroljátok 

A' bűnt , 's a5 gyönyörű virtust utáljátok* 
Óh gondolkozzatok egéfzfzen másképpen 

A* bánt, *s a' vétkeket hadjátok *l~éppen« 

(j£ tohhi másior Következik*} •'' 
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