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Tirtaeus folytattya eLkezdett befzédéu

Ö^Zegény a gazdaggal egybe-találkoznak,
Xj) Mind ketten egy tzélra hiven adakoznak^
Egyik táientommal, a' másik fillérrel,
Egyet ér a' Lázár itt a' dus emberrel.
Egyik )6 reggél áli az ür dolga mellé,
A* másik késire jo-el eftve-felé*
Még~is mindeniket a* Gazda fzereti,
Mind kettőt egy fzível s egy bérrel fizeti.
Híjába dicséri magát a* leg első 9
Mert 6-is ^sak olyan éppen mint a' végső*
így kezdették köztünk a Magyar Hasába',
A' mely nagy hafzonnal jár a' két Hazába 9
Némely Verseloink ditsérni magokat,
Nem várván 5 hogy máfok adják lauiaTsoftat*
A' ki pedig magát vagy maga ditséri r
Vagy a' ditséretet magának ígérik "
Nem okos; mert minket más délga ditsérni,
A* fzabó fem tudja magát jdl meg-mérni.
Ditsérjen tégedet kívül-való ember * Féld. 27.
Nem a' -te befzédet5 légy Pál avagy Péter.
Ne ülj fels£ helyre > a' míg nem ültetnek ,
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Mert főbb b t ültetnek 5 mint ha alá Tétnek;
A* boíts írás mondja, ezzel* tartod én-isy
Ezt kövesd, ha okos aterfz lefim y te-is«
Mások gyenge versét pokolig gyalázni ,
A* fának gyüniÖltsét érés előtt rázni *
*S minthogy még éretlen motskolni a fáját t
A' gyümolts fájának keresvén hibáját,
Oflobaság; melyről tám maga fem tehet $
Mert az oílobaság okofabb nem lehet.
Boldogtalan tök-f6 hogy meg-nem gondolja,
Es üres fejéve jól meg-nem fontolja,
Hogy itt nem a gyümSits fem a fa bibáfcó,
Hanem az éretlen 's efztelen fa-rázó*
Mert ne rázná, a míg el-nem jS az í d o ,
Ne fejné a bakot mind addig, tóig meddS.
Hifzem a* Cedru*-is egyik virágozik ^
Mikor a* fzomfeédja gyüraoltsel áldozik;
Miben külömböznek ? tsak éppen ídoberi,
Annak-is gyümoítse iefzen jövendőben.
Az áerben halat 5 á* vízben madarat
Keres ü meg-bódult, és tavafzfzal arat- ( i )
Ökör a* borjutói kíván tehén tejet t
Szamár a' tsíkdra rak fzokatlan tehret*
Buta fén-ko feni a* kafzát, 'a azomba
A* ko még fem kafzál, mert a* k5 goromba.
Annya tsetsemöjét^ azért, hogy nem rágja
Tsets helyt a'fzalonnát, szt pofon nem vágja.
Idotoi v á r , a* míg annyira feiUnohet;,
Hegy édes annyával egy kenyéren lehet*
Attya-is kis fiját meg-nem pírongattya
Azért, hogy ugy mint 6 nem fzollhat magzatty**
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&) El-fzéftvedheteden az > mik^r az sötelei kagieakfr£hsaiíí
taui láttatik. Mm&dulM*
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Még a' madarak-Is * noha okofságok
Nints, ebben a? réfzben okos bizonyságok*1
Kik gyenge fijokat elsőbb bogarokkal
Táplálják 5 's ha nagyok, étetik magokkal
De meg van fordítva itten az állapot,
Azt mondják* ka nínts-is, emeljünk falapot*
Ha nintsen-is fzarvunk, mint nékik* ugy döfjünk^
Őrizzen Apolló hogy ixgy tselekedjiink.
Mint a' kafzáfokkal, agy vagyunk ezekkel»
A* kik nem gondolnak a" gyenge füvekkel* ( $ )
Ketten vágynak ezek, kik a' gyenge fákat
Rázzák, minket fzegény füz-fa Poétákat*
Roftát tart az egyik, a' másik bakkot fej,
Okos mind & kettS» mind barna mind a* pej.
Ketten a* Pannonon mint nap *s hóid fénylenek^
Tűllagok ezután tán nein-is kellenek^
Kívánnák-is azért a' kis tsillagokat
Ki-fnni ? hogy inkább miitafsák magokat*
A ' Világ' l á m p á d tsak V kettőt •••fűti ,
Phaebns a' Parnafsuft tsak érettek futL
Mi töllunkf távol jár minit fegyos Gátaktól f
Irtózik Apolló a' rofzfz Poétáktól.
A' Magyar Poésííl ketten pallérozzák 9
Még az arany íd5t vasban-is el-hozzák ,
E s vifzfza„ térítik; mely ha nem jo, búzzák $
-• Eredj arany ído ^ ha nem megy pofoazák*
Míg tsak egyik bömbok, oly mélyen alattam* ( 3 )
Hogy bambolésít-is nem igen hallottam*
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(a) Heródes tenercs grajfatur in artus, Heródes £ tsetsemélt
ellen kegyetleakedik.
(3) VigiU nimium ne eredt fopori, Ivpus mim ocuJis dofri\i$ apsr*
tis. Ne igen hidj a* vigyázóálomnak 5n*ext tf ayul ki-öyüt
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Döfött-is odalba, én azt fem érzettem,
De, hogy ketté kezde döfni, felébredtem
Ragadám fegyverem, az az* a' tollamat,
'S kezdem oltalmazni már egyfzer magamat.
Mert ha ezekre-is mint cérna nem fzóllhék9
Vagy érzéketlen ko ? vagy hólt ember volnék.
Minden ki$ ütésre nem fzoktam mozdulni
Minta' könyü lapta, 's haragra indulni.
Semmit ennél inkább ennem halogatok 9
De ha a kis Világ ég, én fem halgatok.
Szél a* vas goJyobiít nem tudja mozgatni >
A* tüz tornyokra-is fel fzokta lógatni. A' víz-is ha raeg-nö , megindul a malom ?
.Mí-is meg-haragfzunk, *s vefz a* nyugodalom*
Fi1z-£ák alatt lakó gyenge Barátaim!
Még a' Poésísben Reknita Tárfaím!
Eg az ükálégon háza , ébredjetek ,
Vigyázzatok, h©gy mind porig ne égjetek.
Keljetek-fel, mert moír árt a' kéfedelem 9
J
S majd közönfégefebb lefzfz a' vefzedelenw
Tseregnek a' fzarkák, fúnak a* rofzfz fzelek^
Ugatnak az ebek, gondobiunk kell veiek.
Kettő az ellenség"9 meíy 16 mindyájunkra,
Tartozunk fel-kelni magunk oltalmunkra.
No! tsak fűz Ja kardra hát gyenge legények,
Bátrak, legyünk , mert ugy lehetünk kemények.
Szél fu* izarka tseyeg, íemmit fe féljetek,
Lefzek én Tirtaeus, (4) utánnam jöjjetek.
Simfoni tsont fegyvert fbgtanak ellennünk,
Sám(4) Tirtaens egy fonta. Boéta volt, kit az Athenae-béliek tsufságból adtának vezérül a* Spáitabélieknek az ellenség ellen ,
kinek vezérsége alatt mindazáltal nyertének*
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De fűz-fa kardal-is tsak bátran kell mfttmdak.
Vágjuk , de Be fértsük ha lehet halálra ,
Üfsünk egy néhányat a' tsont fzamár állra.
Ok-is tsak emberek, azért ha meg-térnek.
Ne bántsuk , kedvezzünk az emberi vérnek.
A* mint j<51 tudjátok, azért neheztelnek,
'S reánk tátott fzájjal tsak azért regeinek,
Hogy a* kis tsetsemo miért nem nagy. ember?
A' Duna 's a'Maros, hogy van, hogy nem tenger?
Mint a* 'Susánnáé ezek olyan bírók.
Büntetnek, hogy miért vagyunk rofzfz vers-írók*
Holott a* kis tsíkó nem rugugy mint a' ló$
Mint mindenek elÖtt fzent igaz és való.
A' keskeny tulok-is 9 mely még borjú bőrrel
Van bé-huzva, nem huz verfet az ökörrel*
De azért ne rúgja a nagy ló a* tsíkót,
Mert ez-is idővel nyerhet atzél patkót.
Az ökör fe döfje a' tulok vékonyát
Azért,, hogy fekbogte toroimyác boron nyár.
Péter-is ha eröís, ne bántsa a' gyengét >
Ha áz o verfe é r t , ne rágja a1 Yengét,
Míg jobban meg-érne, hagyja-el a* fáját,
'S addig Péter Uram fogja-meg a' fzáját,
Es a* kegyefséget jobb méddal fzerefse,
A' tiz parantsolat' fummáját kővefse.
Melyben, ha fzeme vau, látja mi van elöli.
Ne hagyjá-ki ázt-is. a'mi van a5 melloll.
Mert a* ki az elsSt akarja követni,
Nem lehet annak a' uráfikat meg-vetni.
Ne hidje-el magát hogy oly nagy Biblifta ,
Es a' feje tsak nem egéfz kegyes Lifia.
Az egyik Bibliát ugyan t3-végezte,
De a'máíbdikat, látom, el fem kezdte.
Kkkk"3
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Kezdje-.eí, *s ebb5l-is ha efzes tanuljon ^
Áddíg ítéléshez ^ azt mondom 5 ne nyúljon.
Ezt ugyan nem írták az Ur Szent Szolgai.,
Hanem az Iftennek ma^a. bolts ujjai.
Nagy ? nem foghattya-bé nap-kelet 9s enyéfzet ^
Ex a' Szent Biblia a* jd 's bolts Terméfzet„
Gráditson fzokott e' menni 's mindent vinni,
Es Péter Uramnak fzükség ezt-ishmnú
Különbben a Hite egy fa kovát fem-ér,
K;;gyef$éget 'fákkal tsak hafzomalan mér*
Nyifsa^fel fzemek, kiket a* fzent vakság
Meg honrályofitott '$ a' nagy balgatagság*
líézzen e' g?áditsra és ne botorkázzék ,
Meg láfsá hogy többfzö'r Péter ne hibázzék*
Látb&uya, hatesfzík, hogy a' Tennéfzetnek
Lábai mindenben rendre lépegetnek,
:
Tsemstéboi vefzfzo,> ve&fzobol íefzfz a' fary
'
Leánykából leány, afzfzonyból vén kofa.
A* mi ma tsak tojás ? holnap leízíz rsírkécske,
Á* jobb vers-kó-is volt egyfzer gyengécske*1
Kat-fóbSi folyamat, ys of2tás vizek léfznek,
Sok vizek végtére tenger ne,vet véÍ2nek*
Patakon kezdődik a' Dana folyáfa^
Ábécén a' leg-fobb boltsnek tanul áfa*
Kis borjut emelget az ember elsőbben ?
Hogy az ökröt-is fel-hirja jovendSben.
Mi is ba oly verfet mofi nem tudunk írni,
E s olyan erővel nem tudunk-is bírni.
Mint a2 ó GyiJngyofti Horváth* 's többbek raáíbk*
Lefznek, tám idővel oly környül-álláfok,
Hogy Úra belolljinjf.js v a laha valami
Lefzfz ^ leg- a i5bb egy, koltg Péter, az az» fenami
Hifzeni ? s má^is J ^ J ? fei rf dologhoz tud ,
Hogy
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Hogy fenki elsőbben nem hattyú hanem lud.
I k e s hangú hatryu idővel kezd lenni,
Mikor a* reketség fzájárol kezd menni*
Vályon I}öinéru$nak > kinek nem volt máfsa*
Eis6 verfe volt e* híres íliáfsa ?
Nem hífzem, és kíki egy hitben Iefzfz velem *
Kinek a* fejében éíz van és értelem.
Mindent az lilének fólia egy elsőbben
Nem mutathatnak-meg nékünk a' bSltsiáben, Xtnoph
Ott tsak tejet adnak ^ azután ehetünk
Kenyeret eleget'míg bSltsek'-lehetünkfc
Míg egy Mercuriuft farag »' leg-jóbb á i s r
El-hall és.vefz addig fok rofzfz'dibdáb forgit* .
Míg egy tsízmát tsinái a'jó tsíztnadia* :
Sok apró bőrnek keli addig él-halnia*
Nem kell Fritskát adni azért a' vérieknek >
Meg-fizet az ídS, ha rofzízak, ezeknek*
Mert a' mely Bem méltó örök jövendőre *
Oda Iefzfz mint a? füft a' rövid ídÖre.
Mint az embereknek el-rothad a' tellek 9
De nieg-marad nevek *s halhatatlan lelkek;
ü g y a' Verfeknek-is mind el-veíz a rofzfza,
Mihelyt mérni kezdi az időknek hoízíza*
Kówiponáha teÍ2Í és ha a' mértéket
Nem ütik $ ekvefztík híreket *s neveket.
Meg-marad a lélek ? az az 5 a' mely vers jő*
Oda lefzen pedig a' mely vefzni való.
En nem írpk vala ily katonás hangái ^ . .
Ha méltán nem égnék egy fzíkra haraggal*
De olyannal 5 a* mely másnak nem ártani;
Hanem inkább kíván máfon jobbítani.
Nem emeltem elsőbb még tsák karomat-is %
oltalmamra rántám*ki a' kardoraat-is*
•
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Ha azért Hazafi fzereted Hazádot,
Kedveld ceftvéridet 's azok közt
ot.
Mert ha Verfeiben hibázojtt *s vétkezett,
Gyengeségből nem a fzívbSl következett*
*S ha híbáfon fzdllott, hol a' bizonyságod?
Hajói fzollótt, pofon ugyan miéit vágod ?
Mindyájan tartozunk kedves Nemzetünket
Pallérozni ?s azzsl együtt a' Nyelvünket.,
Egybe kell kapcsolnunk-azért fzíveinket,
Nem egy-másra fzótni furü íveinket;
Mert ha egymáft lojjnk a' magunk nyilával,
Kevésre mehetünk ugy Hollandjával. \
Kár az együtt erős erőt meg-afzlatnunk ,
Egy tettet egy fzível kellene mozgatnunk.
Mert külön egy ero tsak egy erőt tefzen ,
De tized magával egy erS fzáz lefzen#
*S ha egyiket bántják, mind a' tiz fel-zendül»
Egy drótért az egéfz tzimbalom meg-pendüL
Egyebekben tartsunk közép-fzerüséget,
De a' fzeretetben véghetetlenséget.
Egymáft fzeretettel kéne ápolgatnunk,
Morskolódás helyet jobb volna halgatnunk.
Az éretlen busát nem kéne aratni> ( f )
'S nem kéne azt fzrfllni, mit el-kell halgatni. (6)
Ha fokát tselekfzel, fokát kell vallanod,
Es ha fokát ízollafzfz, fokát kell hallanod. Jok I I .
(5) Lociifta antt diem mttit. A* Sáska idő nap előtt arat.
<6) Arifroteles meg-kérdetvén , mi volna leg-bajofab az élet
ben ? Azt el-halgatni, ugy mond y a* mit nem kell mondani
Demofthenes pedig a' borozás közben fok hafzontaianságot
"fetsegö és halgatni nem akaró ifjúnak ázc mondotta : Ifjú!
miért aem tanultál attól haigatni-is, a* ki befzélni taaitoa ?

A' többi máfzfzor következik*
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