


Zengjed lant hű sziveinknek 

Lángra lobbant érzetét; 

Zengd e’ nagy nap’ felderűltén 

Egy dicső név ünnepét !



Hol van a’ kis csalogány, nielly hajnal’ rózsa-koránnyán 
Víg dalokat csacsogott? — Hol a’ nyár’ áldása mezonkrul? 
Messzire tűntenek e l , mily messze kelethe nyugat van !
Síri zenét nyög az őszi fuvalm, keseregve zokogván 
A’ hidegűlt kebelü természet’ gyászos enyésztén. —
Ámde mi hű társak, kiket egy szent pályafutásra 
Isteni Gondviselés ide nem rég össze vezérlett,
Zengjünk víg dalokat: mert e’ rég várt napon ismét 
Bölcs Kormányzónknak díszes név-ünnepe tűnt föl. — 
Jöjjetek óh társak ! ’s e’ kisded dal-koszorúnkat 
Hódolat, és szeretet’ jelképét nyújtsuk ezennel

Fő



Fő Kormányzónknak, — Kit az ég rendelt vaia nekünk, 
Hogy minket mint sarj adózó csemetéit az Urnák,
Ápoljon szeretet tellyes keblére ölelvén.
Két év , ’s néhány hó sas szárnyakon ellebegének,
És mi szerencse’ kegyeltjeiként véd-angyali szárnyad 
Árnya alatt békén haladónk ápolva T  e tőled !
’S mint kire harmatozá áldásait a’ kegyes Isten,
Nagyra lievűlt íiakat látván növekedni körében 
Fáradozásainak szemlélheti zsenge gyümölcsit ,
Föl serdült fiait szent bérül adva Honának;
Úgy T e az Egyháznak nem szűnsz fáradva nevelni 
Hü fiiakat, kik az emberiség vezetői leendnek 
E ’ viharos tengerbe hasonló élet’ öléből 
Egy kiszabott fő czél pontjára: Egeknek Urához. —
Oh de mit adjunk hát mi csekélyek N é k e d  ezen nagy 
Fáradozásaidért ? ! — Miket őszbe borúit szakaszában 
Fényes tettekkel díszlő éltednek is ekkép 
Végbe viszel; ’s a’ mikért egyedül csak a’ végtelen Isten 
Lészen képes elég jutalom dijt adni T  e néked :
India gyöngyeivel leborúlnánk színed elébe,
Avvagy az Ég ragyogó csillagjait egy koszorúba 
Szőnénk ; ’s homlokodat dicskörbeu látni kíván nók !
Ah de hová repkedsz főid gyermeke képzeleteddel ?
Nincs hatalom neked adva, hogy ezt teljesítsd is e’ földön! 
Mért zengesz lantunk, ’s mi szokatlan örömre fakadtál ? 
Avvagy a’ régi szokás’ rablánczait csörteted? avvagy 
Képmutatás izgat hazudozni, miket nem is álmodsz,
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Hogy csüsz, mász kegyekért? — Nem, nem duzzasztja szivünket 
Hlyen gyáva szokás, nemesebb vér pezsg ereinkben!
Minket igaz szeretet’ heve ösztönözött dalainkra,
És lehetetlen volt elfojtani érzeteinket;
Hol vagy erő, hogy a’ léleknek magasabra repűltét 
Por kötelékekkel korlátozhassad előttünk ?
N é k e d  Atyánk ! sziveink egyhangúlag dobogának,
Hány forró sóhajok szárnyaltának a’ magas égre,
Hogy mentül hamarább látnánk dicsfénybe ragyogni 
Névnapodat, ’s ím bételyesűlt, a’ mit esdve ohajtánk!
Vedd hát lángra lievült szíveink’ őszinte kívántát:
„Légy áldott attól, kit a’ meny, ’s főid egyre imádnak, 
„Éveidet szaporítsa az U r, és R á d  ezer áldást 
„Halmozzon, ne epesszen a’ gond, ne borítsa a’ búnak 
„Föllege, szívednek vigalom fényébe derengő 
„Bíbor egét; ’s a’ kór’ nyommasztó fajjai T ő l e d  
„Messzire szárnyalván, az egésség’ édenit élvezd !
Légy vezetőnk, ’s oktass eme vésszel tellyes időkben,
Ám mikor Egyházunknak egén föl tornyosulának 
A’ viharok’ szárnyán lebegő villámteli felhők ;
Mi Ily fegyvert keljen felövedzeni a’ csata napján,
És fiatal szíveink’ vérét mint ontsuk azért, Ki 
Szent vérét ontá válságunkért a’ keresztfán,
És a’ sötétségnek felbőszült angyala ellen 
Mint keljen harczolni, ki nem szün dúlni dühében 
A’ rendületlen kőszírt’ tetejébe fel épült
Szent Egyház ellen, ’s a’ világnak ezernyi hatalmát

Föllá-



FöIIázítja. — Ne hagyj, buzdítsd küzdésre erőnket ;
Légy A tya, légy Védőnk, légy Egyház’ Csillaga H l á i ' t o n !  
Isteni Gondviselés! hozzád szárnyalnak imáink,
Oh T e ,  K i a’ meny Csillaginak szabtadki öröktűi 
Útjaikat, ’s mindent, miket alkota végtelen elméd 
Hű szeretettel ölelsz, ’s kormányzói e’ főid teke színén,
Nézz le Atyánkra ! tekintsd mint nem szűn a’ T  e nevedben 
Küzdeni mellettünk; mily hű Or a’ Sión Ormán: 
Áldásharmatodat húllassad Rája ’s az élet’
Átalalakúlásán menyben koronázzad örökre!






