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MAGYAR. MÚSA» 
Költ Bétsben 15. Septemberbén 1787. 

Szigethroh Hi P. 
Y T a lé-romlik teftem magam líiég-maradok; 
jT3l Semmi réfzt az énbSi Halálnak nem adok; 
Bántja 5 é* durva teltet, de engemet 

Nem bánthat; mert énnek nem tattöm teltemét^ 
A' mit énfiek mondok ^ az a' nemes Lélek; 

Ő meg-nem hal; én-it hát örökké élek* 
A* teftem tsak iakjjelly; moft itt van fzáüáfdm; 

Mert kev í̂Té az ÚR itt adta*lakáíbaT,> 
A* fzáliás változhat, de a fzálió nem féli' 

Hogy* e' változáffal maga-is veíztet léh 
Ki mered hát mondni, hogy én él-enyéfzék? 

Mikoj halni látfeomi ujj életet véfzek; 
Öröméét téfzem le hát dürvá^téftemet $ • 

Mert ekkor fog-hjzból mentem ki lelkerisééi 
Mikor e* fzállásriSl másra hívattatom; 

Ezt.kapva a' jobbért 's kéíkézt el-tíagyfiatótiü 
De még-is míg hívnak j várok nagy örömmel; 

Míg az ÚR akarja víg kedvel élnem kellé 
Hív az ÚR! már megyek! —"teftem! te ittmarádfé; 

Mert hová én megyek* te ö'da tieift játhattei 
En megyek ! té maradj: vágy rövidségemre; 

Véiled nem játhatók rég kívánt végemre * 
Hanemha leikivé te magad-is léfzeh 

ígymar lehet: édgy hellyt te-iá velerri véfzei v 

De ézt a jó ISTEN tovább traiafztottá: * • 
De hogy engem* híj jón möft jőíiák tartotta* 

Maradj te; én megyek,: légy te eledelek 
A' férgeknek; én hellyt ISTENemnél ielefe 
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. Kö'fzönom , hogy eddig fzállást nékem adtál, 
*S edgy kevés ideig házadba fogadtál, 

Mikor még valaha edgyfzer beléd fzállak,, 
Akkor ám ékeííé 's tfinoílá tfinállak. 

' Moft hogy romolj 's tneg-halj ollyanná tétettél: 
De halhatatlanná ISTEN ! engem9 tettél. 

Ezért a' dítsoíleg mindig tijed légyen. 
Ha hívfz, fzolgád hozzád nagy örömmel m egyen. 

Ugyan azon. IL P . 
J& ' mértkélett élet edgy ollyan drága kjnts5 

JCJSL Mellynél e'világon nagyobb 's haíznoflabb níits. 
Az emberi tettnek ez ád egéíleget; 

Ez űzi o rólla a" jajt 's betegséget; 
'S minthogy teltünktől függ elménk* állapatja, 

*S as teftnek mivolta otet-is meghatja; 
Azért a* jd elme hív következéfe 

Annak, ha éltünknek van jó mérsékléfey 
Valamint ellenben mértékletlensége 

Eltünknek, elménknek mérges ellensége. ;• 
A* mértékletlenség teltünk' épületét 

Meg-bontja5 's közzelebb hozza le-efetét; 
El-véfzi tettünknek virgontz ferénységét, 

'S el-vefzti végképpen frifs elevenségét. 
Edgyízersmind elménket Y földhez ragafztja* 

Es a* lelkiséget abból ki^apaíztja; 
Áz eget 6 vélle ez ei-fe lej ceti; . . , 

így dítsŐ forsáből a pórba Je-veti* 
Ki-óltja belolle a' nemes nagyságot, 

Es plántál belé edgy lankadt puhaságot:. 
Me!lyvmiatt a' dítsö Virtus7 útján menni 

írtozik : nem akar illy terhet fel-venni. 
Oh emberi nemnek fene ellensége! 

Meliy foknak általad lett váratlan vége ! 
Melly fokán miattad midőn vigadtanak ? 

Hírtelen 's véletlen innen ki-műltanak í 
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Melly fokán nem érnek miattad véttséget; 
Mert hózfz életekre még elején véget! 

Minému nemzetek miattad vefzének, 
Mellyek fok időkig hírrel tündöklenek; 

A' míg, tudni il^ik , a' virtust követték9 

Es azt életeknek fluorjává tették 1 
De nagyobb ez : vefztefzfz hány ezer Lelkeket5 

Midőn a' vétkekre fzoktatod ezeket! 
Ezek te miattad j'itnak olly kínokra ; 

Te-miattad léíznek méltókká azokra; 
Midőn te miattad az ÜRat megyvetik ^ 

'S az 6 akaratját 's íítját nem követik. 
Oh fzegény emberek ! hat ti meddig léfztek 

Bolondok ? és jobb éízt még meddig nem véjfetek? 
Meddig téfzítek ki magatok' prédára 

E ' r ú t ellenségnek? Lelketek'javára 
Meddig nem űgj?eltek ? Szívetek' reménnyét 

Meddig nem vetitek az URban? *s Torvénnyét 
. Meddig nem tartjátok ,gyÖDyörűségteknekT 

Meddig örültek még eként vefzteteknek ? 
Óh! mondjatok le már az illy bolondságról j, 

Es gondolkozzatok a' fo boldogságról. 
Másként kéfzíttsétek fzegény Lelketeket > 

Hogy éltetek' végén nyerheílen egeket, 
, Mindnyájan vigyázzunk 's e' rát ellenséggel 

Vijjinik 5 míg meg- térünk rolla dítsofféggeU 
De mivel kitfinyt ér magunkVvitézsége, 

ISTENnek nem fegít ha kegyelmeíTége; 
Hát p in t mindenekben itt-is hozzá térjünk) ;""'" 

Erőt és kegyelmet tfak o t6Ue kérjünk. 
En-is, én ISTENem! Te hozzád fordulok 5 

Mélly alázodáfial lábadhoz borulok; 
'S kérlek adj énnekem erőtvíegedelmet; 

Fényes egeidből nyújts nékem kegyelmet: 
\ ••• "'• • ' • • ' • ' • " ' ' " ' • ' • - ' H o g y . ' 
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Hogy meg-gy&zzeni azzal e' nagy ellenségem^ 

Melly rám tur mergefen 's tetteti végem: 
Hogy toltfem éltemet mérték! etefléggel, 

'S hartzoljak vitézen minden teíiiséggel; 
Mind addig áltemnek míg je}en íefefz vége , 

5S bé fog kegyelmedből az ég "dítsoíTége* 
Ének a XLllíik Séltdr* Nőt* 

I . T ^ f agy ISTEN ! hozzád emelem 
X ^ f Mint Atyámhoz Myemeu 

Nevedet áldva tiíztelem, 
Hogy meg tanád éltemet: 
Hogy rám gondot vifeltél ? 
Karoddal meg- öleltél: . . " " . 
Bogy Te vdlrál ólraltaomra 9 

Semmi nem vóít ártalmómra* 
2 . T e a ' rótzf?;átwia javpjiir^ 

Kegyefen fordítottad $ 
Hogyha hívtál síralomra r 

Szívem bátorító tad* 
Te toUeá a* rofzfz-is jó ? . 
Az-is köfzonni való. 
Az ínség-is áldás ToJled; 
Mert azzá téfzi kegyelmed^ 

3 . Ha ínséggel látogattad 
E? nyomorúk teftem&t^ -
Azt-is nékem jómra adtad; 
Vígaíztaltad Lelkemet* 
Adtad fzent fegyelmedet? ~- , c 

Es áldott fzent Lelkedet ? 
Ki fzf vemben fzállást venne* ' 
?S vígafztaíom" nékem lenne. '] 

4 . Kegyelmed Attyám! drága kínt$% 
MeUyet náilaiii le-téttél: 
ÜíJyan édes örömem nints, 
M n t a z hogy AtyimhttéU Né-
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Néketf min J e l e t 's halál 
Véljed Örömemre vál» 
Könnyű a* tereh ? *s az ínség 
Vélled nékem gyönyörűség* 

• ' f.. Hogyha Te velem nem volnál . • 
Volna éltem síralom; 
Ha Te hozzám nem hajolnál, 
Lenne idom unalom. 
Eltem volna terhemre.. 
Halálom félelemre; 
De hogy Te vagy én mellettem>•' 
Oh melly igen boldog lettem! 

6. Az haláltól így nem félek; 
Tudom azt jdmra adod. 
Ha akarod, itt-is élek; 
Mert fzolgád' el-nem hagyod* 
Ha az ínség rohan rám, 
Te vagy ev'óCs köfziklám. 
íla fújnak a? dühös fzelejrY : 

Oltalmat Te nállad lelek. 
7*% Áldlak Atyám! e' nagy jóért * 

Es róllad vallást téfzek; 
Kéfz vagyok érted ontnivért; 
Néked hív fzolgád léfzek. 
Szerelmed fzívemben van, 
Melly ki fem apad onnan; 
Tsak hogy Te-is mellettem légy; 
Gyengeségemhez erőt tégy. 

8 . Áldalak ISTEN í hogy vagyok, 
'S hogy fű 3 fa , k6 nem lettem ; 
Köfzönetim hozzád nagyok 9' 
Hogy okos Lelket vettem. 
E nagy világ* fzépségét, 
Az egek* ékeíTégétj • ' 
Köfzönöm hogy teremtetted, 
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5S fzolgád ide hellyheztetted. 

9. Kivált midőn el-hajoltam 
Te tolled jó ÜRamtóI, 
JS mikor TSlled el-pártolcam 
Kegyelmes Királly ómtól: 
Hogy ekkov-is meg-fzánál^ 
'S velem kegyefea bánál 
Adván Szent Fijadat értem 9 

A' ki által ho2zád tértem. 
10. Ezért fzavom fel-emelem'j 

Hirdetem Kegyelmedet: 
Dítso Nevedet tifztelem; 
Titulálom fzerelraeűet. 
IVfelly felséges fzerecet! 
Illyén tfuda mi lehet? " • 
Szent Fijadat adtad fira v . '• 
pártos képednek javára i ; 

1 1 . E g , föld, nap, hold, ?s kik ezeket 
Lakjátok 9 bámuljatok. 
URunknak dicséreteket, 
Örvendezve mondjatok, -
Kegyelmét hírdeffétek : 
Nagy nevét tifzteljétek. 
Mind e' világ tántzba mehet 5 . 
Hogy e jó Úr alatt lehet. 

i a . Senki ninis ki kegyelníéhen 
Ez ÚRnak réfzt ne végyen : 
Es fok jó-tétemémiyében, 
Niuts ki réfzes ne légyen* 
.A' világ ^11 kezében 9 

Tartja ezt védelmében/ 
A* mi jó van mind 6 téfzi 5 
Miuden a' jót Tolle véfzű 

1 3 , ISTENem ! mivel fizeffek. 
gok j<5-téteményidért ? 
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Háládatos mint leheflek 
Számtalan Kegyelmedért? 
En-is általad lettem: 
Mindenem' TÓlled vettem* 
Vifzfza adom hát mindenein'; 
A' mint tetízik bánjai velem. 

' I 4 . Semmit nem kérek egyebet > 
Tsak hogy dítsŐítteflel* v ^ _ 
Ejts , ha tetfsrik* rajtam febetj 
Tsak hogy Te tiíitelteOei 
Ha tetfzik életemben? 
Vagy'.el-k'óltözéfemben*' • 
Magadat meg-díisoíttfed: 
A' mi leg-jobb, velem azt tedd* 

15. Minden ember táriaimmal 
Tselekedj kegyelmefen* 
Minden Felebarátimmal 
Tegyél , kérkk, kegyefen. 
A' Királyt-Kegyelmeddel 
Vedd környűl védelmeddel; 
A' iiépet-isj mellyen fővé ' . . . 
Tetted , tegyed jót éröve. 

l ő . Térítsd-meg a' bűnösöket 5 

Kik eLhagyták űtodat: 
Hozd vifzfza még edgyízer Őket, 
Hogy láffák jóságodat. 
Lásd-meg a' Pogányokat; 
Szánjad-meg a' 'Sidokat; 
Hogy a' Jéíust meg-esmérjék 5 

Es vélünk edgyüt dicsérjék. 
17. Atyám ! minden emberekkel 

Közöljed fzerelmedet. 
E' világon mindenekkel , . 
Dítsérteüed Névedeu 
Kivált a' kik fzeretnek7 Tol-
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Tolled áldva lehetnek. 
Nékem minden ember véretii: 
Ertek Felségedet kéreiru 

i y . Kik kő'zzelebb vágynak hozzám 
Szüleim és.véreim 
Légyenek boldogok. Atyám! H 

Atd-meg minden feleim* 
Hív jó-akaróimat 
Aldjad-meg, ?s Barátimat, 
Áld-meg elíenségimet-is: 
Oh! taníad-meg ezeket-is! 

19 . Edgy akolba fzerkczteffeá 
A* Kerefztyén népeket; 
fryűlolségek' el-vefzefféd; 
Tedd edgy néppé ezeket: 
Hogy mindnyájan Lélekben 
Téged* áldjanak híven, 
Áld-meg a' Fejedelmeket* 
Segéld igyekezeteket* 

a o . Vefzesd-el a' gönofzságoí f 

Szaggasd-kí a* vétkeket; 
írtsd-ki a' babonaságot * 
tlzd-el a* fellege'kéfe 
Minden homálly t el-ofzlafs * ' 
Azon időkre juttafs; 
Mikor a5 vallás poltzra űl 5 
*S tündöklő ege ki-derűl. 

dl. Atyám'! néked efedezení 
fiald-meg kfrnyörgéfemet: 
Hozzád emeletíi fel kezem'; 
Tellyesítsd kéréfemet. 
En nem-is kételkedem: • - . • 
Nagy Hittel efekedem. 
Hi'ízem azt hogy nyertes féfzeft't' 
Hát ezekhez Áment téfzek* 
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