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^ Rövid Hadi ~:Tanát$nak:foÍy tatafai ^ 
i . . ' " . ; . . • . . - -i • .. - . - - ^ 

r^sorofzlya Céresne}9 kés,BaíhusmüAir9i^:\t\ 
'\j Vénásnak> Rokka , TS* üllyp.ii. varrójára 5.;"T 

]Jn pedig majd megyek a' Mftö* Aetjnára* (a£ 
;S fegyver^ éleíittek Vitéz\Már.s fzámk^ ?, ...»••; 

lifotnfzáz Cfclopmek gyor^n-yft&t ,óSztok, - : : ^: ' 
•, Jlrdmteft, *s még vagy ketröt.magamho2^áio(a5t0k^ 
' gg Sy'ciiiibao ,oííy Tüzet • táiBofíztpk.-;/.»: :; : " 

fiogy Sok ezer népet Lelkétől ifteg-fbSztolL 
egálok majd Murinak Számtalan dárdával, 
\ Stiakkal, PaiSsaí, Lantsával Sidával, 

Meüyet ha az Magyar meg-tsigjiet markával*, : 
(i.) Chíron.is forgódik nyugattá hajtgávaL M . 

IJert tudom én^ hegy egy igaz .Magyar, tsep .vér^ 
Mis-Nemzet Szivénél ezernél többet ér »\ - -
Eg mihent He.rcyJ.es Marstól Bajnokát kér* 
Azonnal Sok Léíek a (c.) . Styx „vizére te'r* . .* 

r ,.¥ B b _ . . ; , ..: < Í&C* 

(ű.) Pulkánus lakó-hellyé* *• ;•; ^ " 
(A.) Uegf/i nem /eW?z P</l/j* vagy' Hadakotáí $ 

CL Leikehet hordó Cháronnajk kevés dolga vóiU 
(c.) Pokolbéli folyó vizs mellyen, a. Lelkek által 

vitetnek j \ 4$ taláni eddig ..elbánván hordani 
Chárori okét 5 gondolom Hidat is tsináltatott 
reája 5 ha tsak hajókra is mint a Péfti hidt 
fzókott lenni, ha ugy van 5 én magam tad~ 

^ tiék rá egy JFámoft. cov^dáfafa. :fáM'úittatfe 
' hogy éppen oda Való volna* : : .V- -

s • 
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ő e c t w ^ c f c i H ^ ifiSzáli Isátífa * 
A' Magyajr Scipio elöl megy próbára, 
Ha téSzfz arany, gyapjat 'Colchh határara 
Ott-is hamarább kap ^dfonnái Prímára. 

. Tángyért küld Apolló Tytánnak fcftv£re y 

Mellyet tíiihent 'ragiíak Hiacint fejére , 
Kibomlik azonnal" iarrhaSm S?in y'éiv , 
(a,) Fel-Szedi a ' .Magyar, ~'a keni két kepére; 

Kövesd hát Mzgyktl: Marsh ba van Jkedyftd hartia 
Mint fégentén' mdílí? á!ly a^yitáz^platzra 

-Igy'-'éfik elöttfed;, Mohamed maid :anzra, 
'S Belgrád-is nem Soká, jut keményebb Sartzra. 

Neptunus* '" y\ 

A' Tengert tsendéfen Szoktam igazgatni"; 
De moft á?.Magyarért Sel-fogom Sdrgatni, * ) 
Nem lehet hát tfSbbé̂ Hiliai vágy hugatni; T 
Kár a* Hadakozáft tovább halogatni* . % 

Marsnak tetteéSeirmagám-is követem , P 
Tengerim vizeit'vérrel mege l l e tem, * ,: 

De eIÖbb a* Magyart Belgrádhoz vezetem, ;! 

Hói a' Törö'k Záfzlót Frantz módra nfettsetem. 1* 
Btí-zárom kevéSse Eolus halmait, -i' 

Had vezetheSse-ki Argüs vitorláit, ' - jl 
, Mellyekkel eUepvén az liter Tátiryait', T 

Meg-nyeri a'"Magyar"el-vett Orfeágait. .. f 
Jovaslom-is Marsnak • ne ImájA F4áirv'v ' . j 

Hanem adja viSzSzael-hordott Rabjait 9 i| 

"". "v " v '" ' . • k • Maga ] 

(a.) Jeléntitiíis á \ Magyar hépWl -• terméfzeti fi: 
rofsága* * ^ '. , 
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^Had terjeSfS^e,,a'"»Sai..az2a"l-ís,faiániyaif*-": /•• ,'' 

•/.•;?' r:' Bülonctik • 

%) Minthogy *Márfal "mindég :egy Hintón sétálok* 
' Nemes Szándékától moít is .eî aem állok* ••.••' 

Hanem -a*.tsaiára magam is ki-fzáilok, " -
! >Ŝ  Vitéz >Magy árinak Öröméit Szolgálok* 
: — —:;./: - r éri Szerencsét próbáloki <r '" 
^ Hadi prédának mindég Örvendettem; 

(4.) Ar&t van ló» 's Farkas, moft is körüllettem* 
Midoii a* tsatára lovat nyergeitettem 3 
Ragadozni, Farkait magammai vezettem* 

J'Magyaros lóvann ül hafonio-képpen 5 
| Farkas módra" venni tűd a? Kontyos népen5 
í Ha seni bánt a' Török Vele régen Szépen , 

Remeniem Belgrád-is ? nem- Soká leSrfz épen* 
,\|[ic ? biízem a' Vároft Magyar építette ? 

Sok ezer Nemes vér ómlott-Jd érette, 
'S ha egy dühös Nemzet-tsaíárdul el-vetíes 

, Nem leheti boMzút állam érette ? 
Maga nagy Máhumedjj Szultán Sok Bálával, 

Had vezeSse: Népét egéSz ASiával, 
De ba Mir-s nem • Szolgál keítSs jétikával; • 
Tál fut a' Tengeren kevély Hóid Szarvával, 

Semmi: ha<í bordozzan égi jeli tzimerül, 
De Labirihtbusban Minős leSz ha kerül % 

(a.) Mars kotsifsa* . . ,•*••; 
\{h.) Bellonának Lé > & F a / t o tulajdoníttatik* 
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'S nem tudván otririájgát viSelnilembétai 
^ Négy kéz láb áll Jiamar? b5mböIS bkot® f 

A' Magyar kardjának ma Sem rosdás éle * I 
Ritka hűségének nints határa s Széle 
Had jöjjen hát Török, Tatár, *s mindeneié 

t De én a* Magyarral Szemben* Szállok véile. * 
Ciresi Bachus , . / ^ W f el. mehet kéSzül!yen j 

Szükség Bellona.is hogy már edgyet Szüllye„ 
Es Vitéz, ilfirj torkig bár vérben merüliye,/ 
De moíl a ki Magyar Paripára üllyeu; ? 

Merkúrius. • 

A* mennyi közöm van BékeSség' Szerzéshez 
(a) Szintén annyi^úSom a' Perlekedéshez* 
Hozzá Szóilok.tehát én.is a' végzéshez: 
Jd-ieSz, had kezdjen. Mars a* verekedéshez, 

Tellyes Száma ugyan -nem vóit e* gyűlésnek: ' 
Mégis t£bb Vötwna meg áll a' végzésnek 
De minthogy ideje már az -el-mBrnéanefe, 
Légyen tsendes vége a' Sok verSengéanek. 

Mert ezer Szónak is a? vége egy lenne 
A' több keyeSebben győzedelmet venne» 
Jupiter Aíyáak-ii immár enni menne, 
'S a' Sok lárma után, örömeü pihenné* 

EB- I 

(a.) Mercurius, nem 4sak Iftenek Poftája vft;' 
hanem néha néki tulajdonittatii a BékejM 
fztrzésnek hatqlrna-is9 sét v^lt u Prokátwá 

• nak-is IJlene. .>,;,, ti ^ ,' ,. - : . ; t- • \ 
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ln*is nteg-tselekfrém a', mivel tartozom , 
I (a.) Szárnyos Öötskoroniat$ (Bakkant'samat) lá-
I bomra tódozom* . ' , 
' '§ a* Tasáts-végzését majd ki-harangozom, 
i, Tsak kitsint pihetiek", 's edgyet dohányozom, *' 

Poéta, A' Magyar Mufához* 
i " . . • 

, j}em érhettem többet tsak ennyit halhattóm, 
0e gyenge VerSemben, fca el-tántorottom; 
Szeretettel hétlek meg-engedj BilrátoiíV . 
Mert ezer baj között iram azt mqadhatom, 

A' kis hivatal-is jár ma nagy gondokkal, 
Abban iévéa én-is küfzködöra azokkalp 

Néha mikor irtam beSzéltera máfokkal; 
Azért nem élhetek válogatott Szókkal, 

f M ĝ-is "P e n n * m kétS^er a' Magyart fel-vette, 
| A! mint a* hatodik Muía is ki-tetté, 
\ De ezzel mini kettőnk a2 időt veSstette $ 

Mert n bé-jott módit egy Sem felejtette, 
\ 
j? • Év Barátod''néked Etédi Márton., M*K* 

I Egy Udvari Tifztnek Fátuma, és hirtelen halála* 

| Ember hally egy Példát nyisd-fel két Szemedet, 
I 'S a' BoSzSzú állásra ugy hivd íízenedet* , 
1 Hogy-jói 'meg-visgáiván előre Lelkedet 9"' 
1 Hirtelen Pokolra' ne-veSsen .tégedéu ,' 
| " .. \ . . / • " ' ' "' • T ^ 

I (a.) Mercurius fejletü ftáffttjTis* ÉotskoráU' vagy 
I Makkantsal is® 
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Történt nem regiben 9 egy - Ur TiSzt Gazdája, 
Némely Jobbágyokat SzoIIitváo; hozzája, 1 

'"'Eérdi az edgyiket van-é (a) tzéduíája ?" 
Vagy még hátra volna Sok napi munkája? * I 

A' Jobbágy igy felel: mindent le-dolgozíam , | 
Taxát, 's egyéb munkát BBvön m'eg-adoztam, 1 
lm* bizonyságiin-is magammal e!-hoztam, • | 
Hogy már ki-Szolgáltam, a' mivel tartoztam. \ 

De ez Szóra a' TiSzt ízemben ugrik vele, . , . i 
Hamis a te Lelked: néki igy felele; 
Mert Szolgálatodnak hátra még majd fele, 
'S Ü Verfenge's közben egy óra el-tele. 

Látván már" a"Jobbágy, hogy meg gyozetetett, 
Es a' TiSzt nyakában ujabb terhet vetett, 
Átokhoz kezd, mondván; ha meg-nem fizetett: 
Az Ur Ifién rajta tegyen ítéleteit. 

ViSzfzonozza a Tiízt5 mond :. meg^itélteSsen, 
Ha 5 leSz á' hamis többé ne-éiheSsen, 
Söt maga Házából ki-Se-is meheSsen; 
Hanem az órában Pokolra veceSsen* 

Átok lön" ez n £zó, átok Szák fejére, 
Refzketés támoda minden tetemére9 

Lé-dőlvén lovárdi a' Háza - földjére 9 

Hirtelen ki-adá Lelkét, 's végei ére* 

Ször-

(a.) "Magyar rorfzdgban a9 Jobbágynak mikt 
eftve a munkáról haza megy , az Udvari Tifc 
Uh fok helyt tzékulát ofzianai9 és mikor fii 
mat vetnek az efztendei fzolgálatról elo iirüy 
és azzal fzániolriai*.-. .^..> . . . . . . . w?r- -
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Szörnyű eSet lön e z , és olly példa lehet,' 
fll,ílyr51 akár-kí-is 5. TanuSságot vehet; 
De minthogy Sok hamis áttyán bátran rnehet| 
Itéllététet rólla*"íeuki még Sem tehet. 

Elég, hogy a' ki moft átkot lőtt fejére, • 
1 Má'snap ki-kisénk temető hellyáre, "* 

Holott bé-tétetvén firja-fenekére, . . , , . . ; , 
Rgy követ vécének meg-büít, tetemére*,, 

JJéllyeí ellensége, tön'a' &V faájára^ '/, ' 
Előre készítvén ü''.meg-hólc fámára f .'. 
Qlly, Sebefsen fnjrá , Üjj-koporSojára,;^ '," 
Hogy. azt egyben rontván esek hűlt' Tagjára* 

jRetteoto; GyilkoSság meg-kell •ast.'vsllam," , 
, Valamely Halottat Sirjában bintaní,í . 

:< Imhól a' nagy példa, előttünk .moStani, 
\ Még-is kefe egy Lator , rá követ hajtani* 
| Akár minthogy eSett, ízált már Sir-halm4ra, 
í Ne bántsd tfibbé Gyilkos; mert jiutz Gehennáraf 
1 Mond inkább nyugodjék ha dűlt foíd-porára, 

Látídé én ezt irtani Temetfl-fájára.. . 
; Epitaphium, 
I Világi gondoktól nagyon terheltettem, 
| Udmi Tifetségben éltem, mint élhettem ^ 
I De kinos fiuáSom midőn el-végzettem > 

Példás Halálommal hires Pappá lettem,, 
Nem.ditaekedhetem, 'nagy Kegyességemmel; 

Mert 32 ellenkezett fSldi Tisztségemmel; 
De Tanittok mindent Ssoroyü eSetemmeí; 

.Ha nem lehet nyelvelj pora letx tetemmel. 
[Az élet határát nem lehet meg-mérni * 

Egy órát Sem Szabad magunknak igérni? 
Rettenetes vétek átkos halált kérni 9 

!

De boldog a* ki tud tsendes véget, érát, 
Sssöjj 

f " - • . 
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Száij magadban ember intelek Tégedet, 
'FSldi ttetsülletért ne'-sérsd Tfienedat 
Meg ne átkozd Seba nyomorait L e i e d e t / 
Mert egy Szempillantás el-h'ojzza végedet* 

Egy Tifötnet a Táborhoz való Ufcületu 

Bertók l a\ Táborhoz kell minékünk mennünk 
'S nem tudóm, hogy meddig eíik ottan'lennünkj 

EéÍ7íis-ki hát engem katonai módjára ^ '] 
Vásároly-bé mindent, !s .fafcjad .tártfztíyira. I 

Végy vagynyóltz font púdert, /s annyi tsokoKft! 
Tőlsd-meg jo kávéval, ,'s tzukkorrsl a* ládát f 

Tsináltas, vagy hat pár fényes Német ftibík* 
De jó fontos talpút ? é* nem bubli hibíit ^ 

Mert tudod, hogy ha a* dolog arra kerűí, | 
Lábunkra kell álnis '* Szaladni emberül, 

• Más Tifztnék hijzühtn 

IftóiJ nyergeli lovat 9 a'kardot köSzorilld* 
A' piftolynak minden rosdáját le-toruld, 

Akafcfz egy jo Sokofi. a' nyereg kapába, 
MagadnáMs tartsál edgyet reServába, 

Abrakold a'Szürkét, 's Szokasd a' kantárhoz f 

Hogy mint kötwy fi evet Szökjön a* Jantsárkpz 
'S a' mikor én vágom, azt 6-is tapoSsa* 

S'minden ugrásába lábát vérbe moSsa, " í 
Kivált ap kardomnak agy ki fenjed élit, 1 

Hogy az msgúba-is ontson Tó'cök bélit; 
Soí olíy éles légyen, hogy Lelkét-is rágja , 

Mikor Lelke házal izre porrá tágja. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: O 2632/2 


