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Felséges Il-dih jOSEFhez -való fzives Indulatját 
hozott" egéfzfzen bé-rherült: Nagy, Ferentz*- Mis. 
ISltzon rjSS-dik efzté 19-di'k" Mdrtziusban^ ' -'•• -

lP>óldog Egek! rátok Szavakat könyörögve botsatok 
SÜ) Zörgetek a' kapakon ilJy bizodalmas okon* 
$Qfefi az én Férem takard Fejedeími Vezérem * . 

.-. V 'El , ' 's a g y a r o k ..Seregétí bÓlts :' Atya , . as (zéff 
^ Nap Egéo* ' . ' :' 

pi/efem'éíjl l kedvteá'ftevezet!*.-^ Tzcíneim teli 
*. ' nedves', " * * 

Könyv ogömembe fia ínég i j $ *s íiefel kedves 
_..._ HZ Eg"; . : • .: 

ffiftfent él l í í nálunk bizödaíiáati 'Atyánk '§ mM* 
r* dákunk, 

. Mdnárkhárifj- n i fejűiik: bóídog átlátta FéiühUa 
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iá* f<V* ^ %t& 
Kedvez az Eg ennek, kegyes élete9 Napjai mennél 

Mert áz akarta javát» hogy tselekedte Szavát* 
5 hogy -Igazságét Szeretett , 's az elébbi Világot . 

Rendre hozá *s ahoz ért élete terjed azért 
Hogy' maga nyájjának haSzoára tasátsi valának , 

Hogy kö'nyörüle Sokon jfáfefem él ez okon, 
A1 ki ha kél 's SekSzik maga népe javára tselekSzik 

.Mindeneket, 's ha vagyon bajba Segiri nagyon, 
üjjra Sokat Szül o , begy az árva baján könyörülő 

Szive, midőn kerefik Szánakozd s meg-ef iki 
Hivja Királlyának maga népe , de Szíves Urának 

-Tartja, kiáltja Hazánk Jófef az édes Atyánk* 
emberi méltóság ugyan Ő? de bizony tsupa jóság 
.. Mindeneken könyörül , népe javának Örül. 

^ MÍnt Atya dolgun|ae viSzi jdra , Vakarja javunkat 
\ A*-ki fogadja, Szav.átf .annak akarja javáu 

Iftené Házának mikor oSladozásba valának 
Oldal i /gondja vala, ujjra hogy álna Sala. 

Ö hogy az éietben az alatta valók Szeretetben 
Éljenek, és igazán; így könyörült, a? Hazán* 

Türedelem n^U'ett valahol tsak ero t á l a , '$ kellett 
Ifteni tiszteletet engede —•.. nagy Szereteti 

Már az ürefsen ált Saíakon-is az XJv köde meg-Szált 
:Ujira betel te héjét , - ' s közli' beSzéde tejét* 

A" Tudcmány 's Vallás nevekedve- ditsekSzik: a" 
Fialtbs 

Mennyei hitre kezet nyúj t , 's igaz útba vezet9 . 
Á* fene gyűlölség oda már, ez. az emberi Felség 

El-tapödá, 5s utat koz Szeretetre mutat. 
Boldog idö ! mellybeu lehet- igy az egéSz Haza 

- helyben - ' * 
Hogy ízeretetrs nagyon kéü Fejedelme vágyon. 

Jól 'I 
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te?'* %0 
Jól inene' bolís féki; biz az Ür fegedelmezg.fiéfci, ' 

Mert kis időre tsuda 9 mennyire -menni tuda* 
Ifteoe buzditá-fel elő'Szfzör, az-is gyarapitá ' * 

A' vala^ ?s Jófef az ck9 hogy tneg-esének azok* 
Mely Sok okos végnek Sikerét mi köSzonnyük á& 

Égnek 
Hogy mi velünk maradott "s bSlts Fejedelmet adott. 

A' ki hogy élheSsen , *'s birodaJma javára leheSsen 
Oh igsz £g tselekedd; Székit ajánlja neked*. • * ' . 

Éljen azért kérünk.-ez a'-hiv Fejejedelmi V^zfeünk" 
Székibe tsendes idfit, fogja karod 5 *s kezád«8t; 

Adj neki böles elmét, hogy az o maga Népe^Sze-
relmét t .•• ^ -_ >_ " -*•:;'' . «'*'" 

'Tartsa-meg, arrq legyen gpiidja.* ha Székbe&*..;.. 
gyen, ., ̂  * v • \* , * ^. • .. " * s* ..' 

Rá Szemeid veSsed kezeiddél* az écfca vezeSseí,. - •• *"'• 
Légy Segedelme midőn %-yefzed.eliiíes Í$OUÍ.' m ^ 

Tárí8d-meg egéfségben hogy'aV 6' bájak,vigycvvégfeen ' 
Es valamit nehezen bír, ,fe Segit$drtáeg ezen, 

EönY8d~meg az ellenség dííhd'dörc erejé| míkorpn még 
Ellene-jömi, 's tm tagad kar dókat s.o|irsd4l ma-ga^ 

^éfef a' HíuU-SáVor kozepétrlegyep .ellene bátor -
Mars viadal-mezején álljon' élébBi/iieíjrén* » \ 

Fogyjon-el / fH mid (mtvti u m$'l^löue*f V a-: 
zért SÓld 8 < _ ; . .*• ' .«; g ( „ \>'"" ./\ j - i 

Járjon örökre' neki•* ellene mtrt j«5ve-kL * . '. ;\-„"i 
Nyerje-el a* Farát, hogy ázöfubirodalma"-fiarfráe^' ''j 
;.: Túl vigye; óh .odatold ^al&kU'fufá H$ld:' j 
Székit er&íittsed ; gyönyörű \^pidrt'kTj^himéáat ' j 

JóSeS. Örökje fel*ttf melytie* Mfőte 'feje k á V ' j: 
Hogy fcgedelmezzen.Saji'ízárriyaival bá-fedezzen'** • í 
< RejjpeV Slé^a-t>elM SQk,;.yeSzed?2mek eféL j 
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A' maga Népének 5 "*s igaz Iftene tiszteletének 
Dolgaiban? mivelo bolts'* maga menjen el6. 

Hogy neki vig Szájunk ditsekédve kiáltsa : Kh&lyánk 
jó vagyon; éljen azért» népe javához az ért. 

Székibe Szemléljen Sok idot9 no ezerSzer-is:" éljen!!! 
JóSefem élj I I I nofza még; élj!I í a* helyed le

gyen Ég. 

Ha tsat ugyan meg-Jtell lenni: edgy fzerentsés 
Túrok 'Háborút kivánoh a mi réfzünkrol! 

ma találgatás Paris " Udvarában 
fidgy kegyes Minifter Száll edgykor magában 

h! véres Harczofcat goodolóra véízi , *' 
9S hk felháborodik minden belső réfái J 

^ 2ppeq mintha a4 kard előtte villogna 3 

'Az Ágya harfogna 'fülébe ropogna* 
\? Sok arcátlanok Sebbe feküdnének, 

Vérbe fagyba kínok közt fetrengenének® 
) hozzá botsátnák pihegS Xzavdk'at, 

'S kérnek, hogy fzánoá~meg kéíeryeS forSoka^ 
k* Lábai &htt Számtalan el-eftgki 

A' földet borítnak temérdek hólt-teítek: 
J'6t a* meg.oiaradott Gyermekek' Anhyai* 

Qtct létafeetitoék hiy'Tárfak' Szavai 
íogy 5 nsnaná-meg a* Szilék fájzattyát 9 

Keketek* fgerelmétj 5s a' Magzatok Attyát! 
íz a* Kegyes Férj fi megindul Szivébékv-

*S illyeo jó Találmány Ötlik elméjében;' 
• Mi indíthat hadra Orfzág-*s Királyokat?--

4 ? f hogy oltalmaznák $f magok JuSsokat^ 

Neig 
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Nem kellenek erre Sok Fegyver zÖrgéSek f ^ 
Olly nagy VérontáSok 's ember öldÖkléSek* 

Embert az emberre vétek uSzitani, 
Mind tsak pennával kell el-igazitani. 

Ugy-is -meg-kellctik békéllni egymáísal^ 
* Arra mennék végre a' hadakozással* —• •.—« 

Jó Tanáts azt meg^kell vallani felolle 9 
Embert-SzeretS Sziv tettzik^ki belolle* 

Én ei-nem állanék réSzemrol melleiig •> 
'S nem idegenkednék egy tseppet-is tSlie... 

Ha ugy lenne mint a* Newton Találmánnyá? 
Vóit e Világ minden Réízének Kormánnyá* 

A' mit o ki-fzabott belső Szobájában 5 
Ugy lett az e* földön minden Szugolyában;! 

De a' Tied nem ugy tettzik ám mindennek, 
VerSennes, a* Török már fittyet hányt ennek t 

j Nem akar a' Törők pennán--hadakozni , . 
Hanem kézre menni 9 's Kardal meg-birkozni0 

Meg-dúhödt Mahumed, Fiait Sem Szánja, 
A* Penna-háborút máSoknak ajánlya. 

Mert láttyuk nem enged o az okofságnak, 
Helyt Bem ád törvényes *s helyes kívánságnak* 

Fegyverrel kivan ez velünk vetélkedni * 
Nem-enged; nekünk í^m kell tehát engedni* r 

Rajta Magyarain*! jerü^k V Törökre, 
\ Gy6zzük*meg e' Pogányt ez egySzer örökre* 
Ne kéSsünk már továfc>b9 már ne várakozzunk* 

A' BékeSség-felől ne?i§ álmodozzunk. 
} Mert a* Sene Török reánk áhétozik f 
• KereSztyén vért kivan, Varra Szomjúhozik 
| El-akar rabolni s foglalni bennünkel, 
\ Mert iftcg-izelité már a] mi. földünket ? 

5w-
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Szerelmes Hazánkat mindenkor Szerette'9 

, ; Mint SokS^or kárunkra ki-is jelentette* 
Tsak ezen okbúí is "hartzolt 5 ellenünk t 

Hogy tulajdonává lehetne mindenünk. 
Máris bírnák-Pogány prédáló kezei, 

- \ • Ha még-nem-.iar-toiták vó'ína Virézeit' 
. D e voltak ©néki £ugeniuíái, 

Orizo Angyali, s Nagy Corvinufai. 
Nó moft is vivjunk-meg e* Pogány. Népekkel * 

E'l<5*zzük-meg okét -jó'Készületekkel; • 
Mig öfzve gyűjtene Mabutued Kölykeit , 

Rákjuk'bé az úttyát 's Men*dék-helyeit# 

Moft is léSznek költünk-Vitéz Hazafiak * 
Törököt bontzaló kemény Hnyadiak. 

Mit mondok! éi j^í/e/% ki nagyobb annáí-Is9 

A' ki SzáfzSzor boksebb Száz Hunyadiaál-is, 
Oh ..Vitézek! ugyan nem örüloéíek e* ? 

A' Hartzra nem Szörnyű kedvel mentieteké? 
Hogyha iliyen Vezér járánd elortetek* 

Illy drága *s féltő Kints hartzoláod-köztetek ? 
Maga^ védelmezi a* ••maga' OrSzágát V-

Mert félti valamint a' Szeme világit* 
Mint er&Ss.Pai&al, tulajdon Teliével, 

Ellent á ü , 's Ízemben Száll az ellenségével. 
Rajta hái Vv-*>\ Magyar Nemes Szivek* 

Légy etek mind v í y ? mind a' vérig hivek5 

Mem vidúlna-á meg S^vetek , L e l k e i k , 
íme ! maga bartzol a* Fejadtlmettic! 

Ragyogó Tsillagok e* kedves Hazában, 
\ Ti lesnétek reftak iliyen oagy munkában ? 
ESzetekben juthat a' Siralmas Várna, • 
. " í l l y nagy veízedelmet magára ki-várna? 

-•/; ' Lflfe-
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Láuruft. hordó • Láudón l kösd-Sel még Kardodat $ • 
, Tedd -lei,m;á? meg-ÖSzult régi íiSakodat^ 
Légy Öreg még edgy Szer ellenség Csudája ,.-

Rontsd-meg, hogy teliyen-be vele Szeme, Szájaj 
Hálaadó Hazánk Sog néked Szentelni, 

Holtod mán kettős oSzlopot emelni* 
Nints bajunk: mert vágynak náliunk még Lásciak$ 

Közöttünk fenyleaek Vitéz Nádasdiak 
Nem fognak ki-fogyni Soha az Hadikok * 

LéSzoek, *s már vókak-is gyözö Pehámikoi* , 
Ékesül Táborunk Szép Szál Alvintzikhel', 
: Nem holrai „aprólék kis iztzi fintzikkel. 
Itt vágynak, el-hifeSzük, a7 hű Generálok^ > 

Mint meg annyi mái bátor Hannibálok 
Kiállnak mindég edgy Kspután Basának f 

A* Nagy Vezérnek-is, vagy annak maisának* 
Ama nem régen len Török Vezér Kotz i , 

. Ezek-ellen még tsak probálstlan 6-t?u 
Egéfe" Armadiánk mind Szép- retrdeii vagyon* „ 

Mind örömefl vágná a* Törököt agyon* 
"Forr* §6t lobogva ég a kivánság benne 

Ugy Szeretnés ha ma ütközetre menne* 
Ma egyre Salna-fel mitaden Spahiíbkat* 

'$ a* meg-zavadott bdlond Jantsárokat* 
De ne-is félljetek kéSz Hadi Seregek , 

Már felettünk vágynak háborús fellegek 
Be-tolt már a' mérték: nintsen femmi hána f 

Tsak hogy már Vitézek puskára- Lóhátra 
LSjjetek* vágjatok dühödt Pogányokat> .„•) 

Beretváljatok-el Sok kopaSz nyákokat. 
Soha jobb lábon nem -álioü Seregetek 

Minrmoftan, *s nem-is ví l t iUy KéfzüHetetek, 

•hí 
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Igy\Mahumednek-i* n y m t á hághattok 9 

A* Szeme közibe bát'fráW ^ustázhagflptv , 
'S tellyeSek lehettek nagy-bizoda^íjfijali -

Hogy vifzSza téréHek lefe diaflaífemmal: 
Oh 9 ha tsak Servia lenne a' Tiétek , '"' , 

Még ngy.„csonka lenne â  gyozedelmetek: 
Meg-vévén az apros DardaneHa Y&tt-iS'('Konftdntzi~ 

nápolyt*) •/• . ( * 
.El fogjátok magái 'a' Török TsáSzirc-is, 

Ma* kapjátok viSzfza Nándoilejérvárát 
Tsak oftromoljatok, nem vallja.ok hítiu 

Hát ha még a9 MuSzka edgyesiílyUetek.* 
•'' Ki-fut Európából a3 Torok töltetek. 

-HaPotemkin Vezér edgy oldalról rornyá, 
,. . Mindedgyik Töröknek földre Szálí a* Kontya^ 
..Bátrfc'n! a£ Ég-is fog harférolni értetek* 

'A* Mennyei Király 4éfz fegittségetek, • 
-Meg-töri, meg-rontya EllenségetcfteC" ' • ,, 

' Ki-tó'rli e'*S6ldrül a' Pogány Népeket." ' -;~ 
El-veSzi erejét e* rút Neaszettségnek, 

Mint £6 pártfogója >s .KeteSztyénségnelr* 
Ke tsak nizzelj vafsa! álljuofe * ellene , 

Áf Tö'rököt mind el-púSztitni kellene^ 
Minthogy 6; edgy fene m^g-veSgett ellenség9 . 

Nem vétek" ellene f.Vi:^ kegyetlenség^ % 

Mennyetek Katonák! IM^I.Ü4S el-mennék» ; 
Ha tudnám hogy én*i& oda-való lennék; 

De elegen vagytok; marSoljaíok kérlek, 
Ms}d «gy Torb:k*marfal én-is el-késérlek: 

a* 
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