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MAGYAR MÚSÁ. 

Kök Bétsben 20. Októberben 1787; 

i l£ # , & . I . Groff SzéH Teleky Damokós Úrfinak 
Füredrül 8-dik Októberben 1787* Bérvatk 
Ádám tn*pr9 

TT^is Groff! a' Helikon bámólni nem győzött% 
JtSL Mikor Groff Teleki Damokqs himlBzö'tt : 
Moft a' nagy bámuláft fel-váltja kettőzött 

Ör6íi?> hogy es rofzfzbúl teííe ki fejt&zö'tt, 
.Barnult ,a* Helikon meg-himlSzésedemi ; . 

Nem f mintha nagy tsuda történne telteden 9 

Sem, 6ogy e* nyavalya, melly inkább kisdedéé. -
Kap ; kapott tizen-négy efztendSs létedetin* 

Mert Atyád-is annyit s6t már tizen-hatot 
E l t , .jjiikdr himli&vel tefte meg-rakatott. ( a ) 

Még pedig mivel már árván hagyattafott 5 

Illy kezekközt mint Te nem apolgaítatott. 
Bámált hát , mégpedig panafz és jaj kőzött.* 

Hogy Ü himlő, ágyhoz olly teftet kStozütc 
Melly be az Atyától 's Öftűl k6ltsc5nöz#tt ' 

Nemes vérrel, lakni illy lélek költözőt ? 
Kinek virtusai már gyengeségébe' 

Nagy reményt gerjeíztnek ízűiéji fzívébe 
"" . ' G g g g - ", Hogy 

( V j M. K. S-z.L Groff Széíd. Teleky Sámuel y*Cá&CsHari,«í 
Vr, B«moc«s 6rof Vtfisák £áeS'AQJra« ..- • 
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Hogy a bolta Teleky Groffoknak rendébe9 

- Attya' kofzoráit újjal tetézné be* — 
Bámult 's bánta , hogy egy ílly ferény elmének^ 

Mellynek gyors fzárnyaí Pegazus vízének. 
Szinte forrásáig rnár feJ-repuiének 

A* fullyos nyavalyák akadályt vétenek. 
Momusként a' Músák már hibát kerestek (b} 

Abban, hogy ágy Sízve köttettek a' teltek 
A* lelkekkel; hogy ott a' lelkek-is reftek 4 

A* hol az Ö teflek beteg ágyba estek. 
De ezt a' panafzt új báműláa váltotta 

Fel 's már ezt maga-is Febus fokallotta* 
Hogy ez a* síclSdS teílUe zárt nagy Lélek, 

Kit meg-nem íjefztnek a* halál* rév* fzélek f 
A' mikor fáj a* teft? tsontok, ínak, bélék; 

Héjjaz a* kínokon *s mint egy játfzik vélefc, 
Míg bolts biztaiáfsai Méltóságos Attya-, 

Beteg Fvja fzivét bár bátorítgatja, 
Vele-is a' bánat tsak ki fakafztatja ; 

Hogy fok dolga kozt-is Fiját nem faagyhatja; 
El érti a' Fiű Attya nagy Szerelmét, 

De nézá moft a* beteg teftben az épebnétf '. 
Ezzel-ii nagyítja fzíve türedelmét, 

Hogy a* bíztató-is kefergi Sérelmét. —-
A' ki nem bús, könnyű annak máft bíztatni, 

De ennek jő hafznát ritka találhatni $ 
Az együt sírónak máft vigasztalhatni,- " . • 

Ez — Ez -—' ennek lehet gyűmöltsét tárhatói* 
Damokos-is látván: Attya búsulását, 

Annál jobb erőben érzi bíztatását* 
Fontosnak ítéli leg-kíflebb moirdáaát 

A* kiben képzeli fájdalmai máfeát r— 
D* 

\ú.y MomirsRént; nein miiit na'Moniiis is ugymt ait ** hibái, 
femem kQgf 4 h hibát kerara az' emhst a&etarábaa. 
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S5e e x ; hogy példátlan elméjű Anyának 

Fontos bdzédei , nagy erőt adának 
A* betegnek ?- tán tsak buks Attya* fzavának 

Gondoltatik lenni jó foganatjának. 
Nézd-el hát, és bámulj emberf gyarló fziv! 

Miilyen a* nagy Lélek? — melly mefrercéges mí* 
Í z ? hogy a* kit maga *s más* kínja sírni hív* 

Kinő* fájdalmival olíyan bátran meg-\iv« 
Méltóságos Annyán ez ágyba efettnck (c) 

A' jelek, fájdalmat és bút jelentgetnek* 
Szem héjjai a* píny tseppet rejtegetnek 

Moft, majd bús Orczájan hat annyit görgetnek* 
^ Ah fzerelmes Fijam! gondolja magába* 

, , Édes Anyád rsak négy efztendős korába 
n Szenvedte ezt; mikor még indulatjába 

?} Nem fért a* fájdalom oílyan divatjába* 
p De a nyavalya-is iilyen erejébe* 

„ Nem volt rajtam; mint azt vagy Fijam te&4W 
n Érzi moft; vagy rsak mint fájdalmit rendébe* 

„ Által költözteti hív Annya' fzívébe* , 
$* Ha a* teíl távolyról matt nem érdekelhet, (d) 

„ Hogy van? liogy fzívemen Ízi ved febet ívelheti 
$$ Teíl az én fzívem-is^ *s moft maga felelhet* 

n Hogy a* fziv más ízívben fájdalmat nevelhet, r r 
M Sírjak e* hát *s kinod' én-is nevellyem-e ? 

95 Mert a* fájdalomnak ez-is egyik nemef — 
fjlt Kéft vizet ontani édes Anyád' ízemé * 

$9 De tilt édes Atyád* bölts fzavá" erdeme* -"*> 
$3 Rá tekint könyvekkel terhelt fzem-héjjára 

a> 'S ny^í^ba rá is borúi íir^lmas Annyára 
Pppp % Márk 

(c) M. G. íktári Betlea Susána.a' betegnek édes Aqnya, 
(d) Itt a' Vers fzerző az Actio in diftws-t ''btfrtjk â Wtf&fc 

iie az* $m» grw f»lh keli venai. 
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tt Maria (e) *s a' Grófné könyv% tiordáltára * 
,i Szóval felel Annya' néma panafefzára» 

5> Vajha úgymond* édes Anyám' siralmának 
5 Í Gyáízfzai? fzomorá Jelek ne volnának 

,» Arái , hogy kínjai e nagy nyavalyának 
fi Komor hírmondói .Bátyám' halálának. 

5> Ha ez meg-haí9 ki lefzfz az Atyám Házába £ 
„ A* ki boits Nemzetiink* ebbe az ágába* 

i, Hágjon a* Lauraíbs Pindus oldalába' 
„ Szedett kofzorúkkal b&lts Attya'nyomába. 

>̂ Ki tefzi nemünket ditsö érdemekkel 
» Egygyefsé a' Tudós több Telekiekkel ? — 

t 3? Engedd jneg, fel-hagyván Halál! e* febekkel, 
, , Hadd kérkedjen Házunk ezzel a* Gyermekkel* 

El jajdul keferves Nénnye panafzfzára. 
A* tsets fzopd Ferencz , (f/) taiám utoljára 

. Bányán való bája bizonyítására, 
Sir o-is5 a* gyáfzos több' fzívek. módjára* : 

Es bizony fok beteg ezt vélné magában > 
Kinek mint magának tsak jaj van fzájában ; 

Azt tenné, ha volna néki hatalmában, 
Hogy oíet firafsa minden a' fzobában." (g.) 

De e* beteg Úrfi Attya tanáttsárá 
Halgát, és nem hagyja maga feabadjára 

Érzését; 's e* hármas panafz hallására 
Okot keres kínja tsilapítására. (h) 

'« Hogy 

(e.) M. G. Kis Afzfzony Széki Teleky. Mária a*. betegnek 
teftvér Húga. ^ 

(f.) M. G» üríi Széki íéieky Ferencz a1 bttegnek téftvér 
fittse. 

(g,) Plura funt, quac nos rerrent quamquáe premunt, &foe-" 
píus opinione quam re laboramus. Símca* 

(h.) Pofíunt & dura molíiri, & angnfta laxari, & gravis fci-
.te ferentes minus preraere, Seneaa, 
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\ 5 Hogy ugy mond egy Fiát fzánjon édes Attya$ 

,, Aa Atyai érzés méltán kívánhatja, 
n De bolts bíztatása Iám mind azt mutatja; 

„ Hogy reménységgel van keverve bánatja. 
?5 Könyvét édes Anyám 4iogy nem tűrtetni 9 

„ Lehet 5 hogy kínomat nagyobbnak vélheti 
,? Mint van; mert a* búsnak az a* terméfzeti, 

9, Hogy minden jel njjabb búval rettegteti. 
v Csak e meg tarkázott teflre tekintése, 

,, 'S ennek ama* fzép'tol nagy kűlombözése (i.) 
„ *S gyógyulásom felöl kétségeskedése 3 

„ Egy Anyának ^ nem nagy fzivenn lő>ellés-e? 
i, Teftvériin hogy firnak gyenge terméfzetek 

„ Okozza 's még azért én boldog lehetek, 
n Véreim í 's rólatok könyvet törölhetek 

„ Hogy illy nyomorultnak lenni képzeltetek. 
?> Tartom ugyan teltem* nyavalyák féfzkének, 

,? J ) e hiízen ez , minden Anya' fzülötténelc 
- „ Ttfrvényje, '& a' tettek, tellek fem Jennének f , 

?, Ha femmi nyavalyát^ kínt nem fzenvednének* 
,9 Bzt moít ugy fzenvédeni mint $1 múlhatatlant "(kj> 

, ? Meííy egyfzersmind tanit engem' egy tudatlant; 
?? Hogy úgy nézzek minden bajt, mint nem váratlant, 

„ Mert nem fzül e' Világ rneg-változhatatlant. 
?2 Nem azt nézi aJ bolts9 mit fzenved ? *s fzenvedett? 

„ Hanem hogy még a' Sors mi reményt ^engedett ? 
r, Es ha egy két efet rontja mindenedet ; 

25 Orűíj , hogy magadat meg-tartott Tégedet, . 
9, Fáj mindem tetemem £ de úgy e' még élek 7 

55 Vigafztalhatji hát magát a jó Leiek/ -s-
G g g g 3 De 

(i.) Virg-. Aeneid. TT. V. 274. Hei mihi qualis erat! quan-
tum mntatus ah illó Hectore. 

(•k«) Culpa eíi non ferre quod ferendmn-eft Scneca. 
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p, De hát-ha meg-halok ? — akkor majd aem féf«k 
« Sullyos kínjaimtól ss nem küfzködöm vélek,, 

p Szenvedem hit a* Kint a9 mint fze ti védhetem, 
i* Es leg nehezebben €2 egygyet tűrhetem, 

n Hogy már-is , s hát ha még tovább gyöt re t te te^ 
»* Szüléim fajdalma czéljává tétetem, — 

Oh fzeren^sés elme* boldog biztatása í 
Oh nagy S/Áv a' ditso Virtusok* forrása ! 

Oh okos gyermek, de egy öreg b6íts másja f 
Oh igyíí'zos HeIikon t méltó bámálása ! 

Bámulása —melly míg bánatját fegítií 
Pirosló Sugárít egyfzer ki deriti 

•Ápoló — fzű^eir neki melegíti, 
'S kétteikedéfteket ekkép* könyebbíti: 

v Nem Halál a' vége minden nyavalyának ^ w" 
w Ess a9 GrofF Teleki Sarnnel' Házának 

^ Gyifzfza v *s nyayalyaji fzerelmes Fijának 
,• Már tsak ekkorra is jobbra változának* «—' 

9* So^at lehet ugyan bámulva firatni 
„ I t t 9 de leg jobbára ezen bámulhatni* 

«,, Hogy ezt ágy tettzett az égnek igazgatni 
„ Hogy e* &yalvaJyábái jót lehet várhatni. 

,* Ott éfet Dámokos ezen nyavallyába, 
,» A* h®l Minervával lakik egy fzobába* 

^, B&lts Eskulapras* *s a5 hol moftanába* , 
^ Legtöbb, *s leg jobb Orvos van-— B. Városába* 

39 Orvofók, Patikák, hafznos füves kertek, 
r Orvafók ktk lelket mind én tőlem nyertek; 

yt Kiket már-is áldnak fok ágj^ba hevertek, 
*S kik elébb tiz nappal már ízenní mertek; 

3, Hogy nem vetnek neki lég-fellyebb két hetet^ 
» Hogy az ágyfenékre moll le-fzegeztetett 

n Úrfi, az egektől vifzfza téríttetett 
>5 Egéllégben^ fogja látni az életet* 
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^ A* MmlSs beteget b&ltsen gyógyítiják ottf 

n Nem zárják a' lyukba mint a* rab {zolgikm 
9 Nem raknak balmofara rá meleg párnákat * 

55 Bumm ki rendelik a1 tifztább irákat. 
n Mellyeken a tifeta és frift levegőben 

n Hordozzák* de sem mord a ártalmas idobett^ 
;> Fel gyógyul Domocos* sSt fel is gyogyula* — 

Már a* nagy fájdalom '$ fzetivedés el-mula, 
A» Groffné Afzfzony-Annya» ki nem rég búsait 

9J» Törli fzemét -— törli a* könyveket rála. 
Áldott nap! mit adtál vifzfza egy Atyának 1 ~— 

Egy Fit— mit küldöttéi htfai két Hazának ? —-
Ügy Hazafit — de mit nyertél Minervának ? — 

Egy gyors követőjét Attya' nyomdokának* 
Illy hát kedves Úrfi! \ Sullyos nyavalyádnak 

El-máltán ÖrvendS e* "Magyar Műaádnak 
Add meg ezt: bogy tévén nevedet Példának 

Légy egy mélté Fija Atyádnak» s Hazádnak* 

t 4 Jt kit Firgiliusr&h 

ét Virgiliua.vóltt fzolljak e mint biro í 
Polydorua bazug % Maró volt vera-író. 

A' Trombitáról* 

H* a* melly élefen oily efzefen ftólnál 
Oftoba trombita y jó Prókátor volnál* 

Perelnél* éa egyet érnél Ciceróval ^ 
£$l£$«a megöleltté! rainéeiíre Platóval* 
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Fenar e* Owems. 

C bb. Vénuá! fzép Afzfsony vagy, *nég.is megéretlek, 
f ' .Owené! vén Anglus , vagymég-is fzeretlek* 

Ha ifjú vagyok-is Owemiíl fzeretem^ * 
Vemitt, ha íften-is5 ifttothogy tsal > meg-vetem. 

Sokan Venus él ott térdre" -esni kéfzek , -" 
De ha ciots "jobb Iftép, éu Atheus léfzek. 

Vándora Pixise, 
#; .. .\ 

TT^andora! meg-ürült tele volt pixifed, 
JL Columbus meg-tölri, mihelyt hozzá vifzed. 
De nein fér abban el , mert o-is nadrágba* 

Hozta az alfából a* felső világba, 
JUízhóI jóba hozta > tij Világból óba 5 

Hogy mi is ptrüfzfzentjüiilc ifzonyu hajóba'* 
At varjúval hollót 's ebbel farka/1 YÍhú.1 , 

Pándora ! Pallásra kérlek ^ .mit tsináltál ? 
Szerezz több pixifl-is, vagy ha oints, pap l a k o t , 

Vidd-e! 5 hogy ne izijják ezt a' rofz tubákon 

Ne tudja d hű ke£? mit tsinál d jobb* 

*]& /Ifindent adni venni jobb kezem azért kéfz5 

XVJl Hogy a3 bal ne tudja, niír mivel a' jobb kéz, 

jfö az aratás. 

/k ' fzomfzéd miveli fovány feleséged* 
wiJL Kövér aratás vár Komám Uram! téged'. 
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