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Tirtaeus fotytattya et-kezdett íefzídéh 
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yihts azért fzebb virtusa ' bSlts halgatásnáij 
^ Az emberek között és okos fzollásnál. 

Kivált az az első meg-betsülheteden^ 
Mert annak tapafztalt hafzna véghetetlen* 

A 'boí t s azért magát halgatni tanirja 9 
Az eízteíen pedig a* Czót fzaparityá,; Préd. tGfeT 

Es így a ízívbÚ tüZj a' ízóból fzók j&nek» 
Nékeni-is lon6m kel l , ha engemet lőnek. 

Tsenget 's ütt az óra$ mert gyomrát mozgatják | 
Szollnum kell nékem is ha Izívem' fzaggatják* 

Lármáznak a' dobok $ talpomra kell állnom, 
Mi dolog? magamat ideje Rrásálnotm 

Sztírittyák az ollót, fzükség bát hogy vágjak* 
Hágnak a' hátamra, hát magáin ne hágjak ? :.X 

Crocodílus kerget, el nerii fzaladhatök, 
Meg-ól bizönyöfan , mihelyt hátat adok* 

Üti két vas poröly a' vefzíeglS őíÖt, 
Vifzfa verem én~i* tniíid a* két gyüloíSti 

Fél k&li a' Bárka~is mikor jött tíz öz&n, 
Nem várta, hogy a' víz rajta tsufat iaz8&* 

A* t&vis bokor-is torit eié-rántja^ 

L i l i -ÍM 
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De tsak ugy 9 ha 6tet más elébb meg bántja. 

A 'kard kardat rántat, a1 hangra hang hangzik, 
A' jámbor ember-is végre meg-haragfzik. 

*S a* vérért vér omo\3 fiú fzakad a* fülért, 
Nyak efik, fzeni fzoldk, a* nyakért és fzemértv 

Másként én , a' meddig tsak lehet, ízenvedek* 
Kardra Hazafival későn kerekedek* 

Moíl-is azt kívánnám , bog}*: ez' az írásom, 
Melyet hozzád küldök Laure Pajtásom! 

Lenne leg-utólsó fegyver forgatásom, 
Mert ilyen katona lenni nem ízokásom. 

Nékem ugyan nintsen a' máíbk kardjára 
Szükségem » '$ pajtásim fegítü karjára. 

Van egy rosdáa katdom, azt én-is ki-rántom-, 
*S a ki bánt 9 tudja-meg, hogy azt én-is bántom. 

Vagy > ha nem bántom-is leg-alább a* kardom' 
Bajnokom kardjának eleibe tartom* 

De a'békefséget tsak inkább fzeretem , 
Ha ellenségemet arra rá vehetem* 

Mert Ifteni virtus a* haragosunkat 
Szeretni 5 emberi pedig barátunkat. 

Nem kívánok győzni íbha én Pirhufsal, 
* Inkább nyugfzom a' fák alatt Titjrufsal. 

De azt-is fzeretnéjm* hogy már télre kelve, 
Ne hallanék rigót többet énekelve. 

Hull a*.fák* levele, .a'békák halgatnak, 
Már talám az idén többet nem aratnak* 

A* fcakukn&k-is már el-t'ólt az ideje, 
Bár fzóllani ne-is lenne több ereje*f 

Tavafzig ne fzólljon, akkor-is ha kérik, * 
Es ha fzava jobban 9 mint rnoft volt , meg-érik. . 

Ki vagyok 9
 fs mi vagyek? egy Hazafi vagyok % 

En-is ugy igyekfzem9 mint fzintéi^Y nagyok. 
' . . . -: - -Más 
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Más gazdákkal együtt.tifistA.-bozát retek,... ,-;' 

De ha boyáms terem* arról mit' tehetek ? 
Te tudod Lati re ! igyekezetemet, 

Régófta esmérvén fenékig fisívemet. 
Vérfeni alá pedig nevem' nem tehetem f 

Minthogy én a* nevet dologgalfzereteiti. 
Mi hafz.na-is volna, a* nevemnek, ha átints 

Felette Poéfis, Gyangyofi régi kínts ? 
Mi hafzna aJ névnek a9 koporsó kövén, 

Ha fenki fem fekfzik annak alfó tttvéa? 
Tsak ugyan ha Péter kérdezné nevemet, 

Mondjad v az Óit mellett neveltek engemet* 
Es ha velem akar fzóllni fzetnélyefen y 

A' Székelek között Erdélyben kereöen. 
Moft ugyan katonák 9 *s fegyveres ar kezek. 

De embert fzeretö jó emberek ezekt; 
Láfsa-meg , hogy kőztök nem tsak az agg-vének ? 

Hanem az ifjak-is igaz Kerefztyének* • 
Ne féljen, nem bántják, mert itten nem élnek 

Ember hufsal, van mit egyék a' Székelnek. 
Onnan való vagyok, meg-kap az Or-KoroI. 

Mert én neveztetem a' Sepsi Szent Győrről. 

HÖS ego verficulos feciyferat altér hónores* 
lile peregrinae loudis egenus homo* 

Cuncta licent ftaltis Pictoribus qtque PoetU * 
Qiiorum nullus eram, tanta tamen licuit. — 

Iram 1787-ben Septemberbeiu 
• if , • 1 m—unni ni ,t! nilmiiiniiinii n m p m r - i / 'mim, i iMnfimiiqiin— . . «piiii.mnii Í I rtiinn<)« " ' ,v 

. N . B . ' ••:'••'• 

Tizeknek a* Tirtaeus neve alatt irt Verfeknek kftzel 
Mii íem az % tzéijok^ a i|ii «' XLV-dik Mu&bm 
lévő Fruskát adó Verfeknek, vagy a melyeket azok* 

•';'; ••" •'..: L i l i % . •• nak 
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aak nyomán és hangján írt H. P. Ur a* LXlX-dik-
ben. Hanem tsak az* hogy, ha lehet téritse-raeg a 
j(5 igyekezem *s teh;ttsé«?,n Hazafiakat a' Zoilus és 
M;-IIUÍS nem okos embernek való arjáról. Materiánk, . 
kivált nékünk nagyon hárrs-maradt Magyaroknak, 
m d rol írjunk, elég vagyon. Nem fzukség, nem is 
feépf nem-is hafznos, sót nagyon káros, 'akár mely 
de kivált morskos módon kitsiq tehettségét valakinek 
még jóbban-is kiftebbireni, és benne a1 fzikra igyeke
zetet is meg-dkani. Melyből lehet *s lefzen-is idővel 
némelyből, noha nem tudhattyuk fóbia előre melyik
ből 5 nagyobb tüz. M^rt nem ítélhetünk , tsak re
mélhetünk a' tojásból tsirkét. Es a' mikor ki-butt a* 
tojásbál., akkor mondhattyuk ofetán: no már e la
tom hogy tsirhey *s még azután reméli az ember eb- ° 
bpl-is vagy jó tojó tyafiat vagy a* hiénái meg ki ván-
toto egy jó hafznos kakaft. A' tsikó fem huz feramit, 
otí jár még; is a' hol az anny:*5 és azt a' Gazda fem 
bánnya. így vagyon s kell-is lenni a* gyenge te-> 
hcrts.:gnek a* nagyobbak között, nem kell onnm ki-
rugodniV mert a"' gyenge ha nem erősödik, az eröfek 
kuzt-is, gyengének marad 5 és az erősek erőseknek* 
Ha valaki Musárnem érdemlő vérieket küld, azt tsu-
foíodva megrH.éÍRiink9 hogy belé r a l i e* vagy nem, 
fem az pkofüágj fem Hazánk, Nemzetünk., 's Nyel
vünk fzeretste meg-nem engedhetik. S6t az Újságíró 
Ur maga fem hízta ezt ftnkire, a' ki egy a' lek-elsok 
kpzúl a'-Magyar Helikonon. Ki ha fok Wrfet bé te-
Í2e^-is Murájában %* nem azért tselekízi, ndnthx mind 
érdekes volná, hanem hogy az olyan gyenge Verlek 
.rójanak (mint énis vagyok.) igyekezetét emelje és v 

* Helikonra lábat adjon. Sülömben inkább bé-rak-
bataá Husijába a régi Gyöngyöfinek Vsrícit ren.lre>-

t&ely-
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melynél még egy Magyar Mufa-is eddig fzebbeket 
nem iru Es ezek , noha már régiek , ugy gondolom 
még-Is, hogy a' M, Nemzetnek nagyobb réize elfc'tt 
újságok lennének. Igen; de az én téritS verfeimr&l-is 
vaiaki mondhatná * hogy a* Kríííus íemt téritett kor-
báttsal , arra példát finn adatt, sot naeg-tijtotta » én 
pedig nein u^y rselekedtem. Erre én azt felelem e-
lore , hogy itt nem olyan térítésről vagyon a* fzó 
mint a Krifiusé, hanem olyanról, mim mikor a' "ve
teményes kertbe bé--rontott eröfzakot ki-térityúk a* 
mivel lehet ^ hogy ott kárt ne tegyen. 

Mely nagy okadállya a' niorskolodo írás a' jó 
igyekezetneka és a* mi tsets frópo Magyar Ltoerá-. 
turánkat mennyire pofozza , a>"mely miatt bajosan-ia 
nőhet fzegény, ha nem tudnám-is cgyábbSl* magunk 
példájából tapafztaltam , kik magunkat eméfztyük t:3 
váslaljuk mint az ora kerekek, a* nélkül hogy az í-
dSt jóí mérnök* Hogy a' dolgot Ádámról vagy Atil
la apánkról ne hozzam; tsak a* minap-is egy jó ijjiye-
kezetü^ fzép efzü ifjú Magyar Hazafi valami néhány 
•Verfeit, melyeknél fokkal gyengébbeket láttam én 
fokfzor a' M, Musában» által akarta adni a' M. Má
sának* de meg-olvasván a* fenn emíueft két irigy Mu-
sákat ?s látván hogy bé-nem akarnak botsátani e?ek 
minden Hazafit oda a* hol az egyik vau, *s &' másik 
akar a tehát a1 Vulcánusnak adá. így és még más 
utakon-is akadályoztatik a* jó fziv és igyekezete En* 
akárkik légyenek az emiitett Musák réájok nem harag
í t o m , (mert ngy rofzfz hazafi volnék) hanem faj
nál om hogy jó erőben érezvén magokat; nem egy ái-
rectiora kivannak hnzni a* jó fzeretettel és jó igyeke
zetté!. Tudhatnák pedig, ha fzíntén Mathejíft nem 
tanultak vdlna-isj mertláttyák a terméfzetbol, hogy 
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a' leg nagyobb erok-is, ha egymás ellen tu fakódnak egy-
máft elrontják i*agy nagyon meg-fefaeíiíik, ugy hogy, 
végtére nem fognak ánnyíf-is- é rn i r mint a' feg-kif-
Tebb er5. A' fzabó hö&y az o.lMt tneg-kapja, meg* 
iL,i az aíztalt és az oMel-áralja magát* Azt gondolja, 
jól tudom az E . Közönség, VerfeiiribÖl , hogy az 
említett Masak tatám • engemet*is tóeg-bántottanak. 
Hogy a* tallm>> igaz és valóságos tudománnyá vál
jék, azt mondom, hogy meg* De azért nem harag-
£zom, hanem azt V toMmt kivánam nékiek, sk* mit 
magamnak. A* Tírtaeusi Verfaket nem annyira egye
dül a* magam , mint a' velem igyekező* jó fzivü gyen
ge Colléglimnak képekben írám. De mínek-eiötte 
mé^-is magamat N e m i e m n e k Hazámnak és minden 
jó és rof/iz Hazafiaknak Í2eretétekben ajánlanám, je
lentem, hogy én több motskos írásra nem fogok fe
lelni , minthogy nem is fogok érkezni *s nem-is akarok 
bé-motskolódni. Verfem alá nevemet nem tettem, nem 
azéjr.5 minrha féltem vagy el-felejtettem vclna# Ott 
van a' V^rfekben az oka , miéit nem tehettem. Itt 
pedig** ki-nyilsckoztatom'a' vagdaíozní kívánó Hazafi
aknak is , ki ej tette-ál azt a' rosdás_ kardqtt, és fel 
feih akarja többfzör venni • én vagyok az t. i. amaz 
eíztendotoi fogva már betegeskedő, de még-is a' Ha* 
sáinat, Nemzetemet,. Anyám *g Atyám Nyelvét , és 
minthogy ezeknek ök-is forfofsai ^ oker-is* a kopor-
íbmig fzeretö\ 

Sepfi Szent Györgyi Amdrád Sámuel* 

Gróf Károly Antal b ExcelhntzidjáróL 
Károly TefiürzóíKapitánnychnügj hanggal, Hazánkban 

Hírnek tárogató jipja ki-futta minap* 
Virafok halloiták., faluk, erdők, völgyek hegyekkel; 

fiailá fzáva, Maros,-Vág, Dana, Dráva, Tifza, 
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Mindenek hallották5 tapsoltak mindenek7 hallván, 
A' köz öröm vegyesuitt hangzatot égig emelt. 

Nagy-Károlyt közel érdeklő Szamos ífrene többre 
{ Lép-e, 's azon napnak fényit előbbre v ivé: 

Partnak ered, fzedi fáíbs haját ^ ízedi fzoke fzakálltít 
Rendbe, fel-áll; forgat jobb keze jácízva fzigonyu 

Bal kézivel tsigakürtöt emel; meg-fiíjja ; Szamosnak 
Szine lebeg, s gyengéi) hajtogat habra habot. 

Á* Nimfák fel-ütik fejeket; nyomakodnak a2 híva 
Szózat utánn; késés nintSj kiki partot ei-ér. 

Rajta ki-nott egy tág derekú, felhőknek haflíő 
RÖ-fzái; egy lapján nem vala femmi röge. 

I t t a ' Viz Fejedelme; feles Kévéit aratja 
Érett érdeminek Károly mái napon* 

Fényes az Udvarbann; a fzép Magyar Udvari Hadnál 
Százados, Áldott légy, oh Nsp ! ö'rölíre ragyogj! 

* Meg-törléd nedves fzemeink'; fei-derüle Vidékünk : 
Nagy Dnpa ! náladnál megy ma nagyobbra Szamos. 

Sátoros ünnepiéit tarts, óh Szamos! Ünnepet uijüuk, 
Gh Nimfák! gyújtsunk tifzteietére tüzet* 

Oltár íefzfz e* K6 5 fizívünk törnjénnyeit, égo 
Áldozatul gazdag kézzel azonra vigyük. 

Jerfze, Magyar Teír-orzuhnek Kapitánnyá, Neveddel; 
Károly, jer, régen Téged' ez ofzlgp óhajt* 

J e r , ne halsfzd kívánságár; fzámodra nevelte 
A' terméfzet; hamar nyújtsd jce drága Neved* 

,Oh te fzerentsés Ko í kit véfzfz kebeledbe, ha tudnád! 
itt a' Vizi-fereg nyelve nem állja tovább; 

Egyfzersmind "meg-ered , 's illy énekit adja: Hazádnak 
Ofzlapa; Népednek Károly 9 tartson az JBgí . 

Hires Sándornak jeles egy Onokája; ferentznek 
Egy Fija'; mind kettő vére Te-benned hevül. 

E* vér tán tsak azéít nem ofz#l több Férfi gyümoksre? 

Egy-

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



703 % £ ^ %Q$ 

Egyből , hogy tneg-gyukt érdeme tenne tsudáf. 
Szent Bajnok (melly ritka madár) Bellona feletted, 

Pállasz Rclligio perlekedésre mehet. 
Drága Ktrreízt ékít , a' Nagjr Terefia Rendi 

T/ímere Cdrágn Herefzt, hány vagyon illy Vifelod) 
Peíxi Thcmis merő fontjár R;id hagyta; Királyunk, 

Teftinck oltalmit mái iv-p* hagyta R:ád» 
Lisd íz&y, hívséged* vigaíztaltatni (g, valóban 

Av Masy.ir hívséget nézÁ tsud'üva Világ) 
Eddio, tiyúit az ö'TÖm-zevígé?. AV Tifzíes Öregtiek 

Mind ezt bá-fejezo nyelve megintlen imígy: 
Kéz nélkül a' fztfzat.hiin Vas-toílrs Keményedj * 

S véfs illy verfer ezen kS derekába Kezem : 
Károly, Gróf, Gyeiierális * fíazád* lírápja^ Kerefztétíy 

Bajnok, Népednek ulkSre, Ritka Magyar! 
Teftorzokre taidon tifzted terjedne, Nevednek 

E* K6-fzákt örök napra jegyezte Szamos* 

Kafsán Szabd Dávid. 
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Tde jó 'Sebé 

H H e i é vaiij dfe kije ? egy jö 'Seb gjröm&Icseí$ 
JL Tudomány 5 gazdagság,* fzeretet, erkMtsél* 

Hárma benne termett]4 &* gazdagság másból 
Töltetett beléje öíi hagyötnáábólí 

Jól meg-értj fzedheted teljés gyümŐItseit, 
Tifzta i fzeretheted ékes erkoítseit. 

Jó fzaga kí-terjedt, ba jót ízeretfz ,- erre •-
ReátalálfZj kérdezd ámbár «kár me?f& 
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