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Nyomtattatott Számmer Alajos’ betűivel.





IN^gy a’ Teremtő, földet, eget betölt 
F ölsége! Ur a’ tengerek árjain 

És a’ dühöngő Tífon’, évek’
’S vándor idők’ csuda változásul.

Úgy a5 mosolygó iíju tavasz, miként 
A’ készre nyugton várakozó telek;

и
Nyár, Ősz; körünkben ’s túl imádott 

Karjainak mi ve minden, és hű

Tanúja. Hol hát széke, ha mindenütt
p

Ott 0 ?  szivünknek rejteke — itt szeret 
Mindenha szállásolni: szászor 

Boldogok ó! ha öleljük Ötét,



Úgy van. De buzgó áldozatunk mikép*
’S hol leng föl áldó zsánwlyilioz, hevünk 

Hogy szúnyadástól óva légyen,
Hogy körül link melegüljön ismét

A’ hűlni indúlt buzgalom? Abrahám’ 
Példája vonzván nem de? vagy oszlopot 

’S oltárt emeljünk, vagy fiával 
A’ koronás csuda Lantolónak

Szentebb irányból hajdani sátorok’
Helyén rakassunk égre keló lakot:

Itt főleg óhajt lenni vélünk,
Itt kegyesebb leszen Ő Imánkhoz!

t

Mesés avúltság néhai isteni,
T i képzelődés, ti babonás homály’

Szülött!, hozzátok ha buzgóit »
Ősz korotok’ nemes érzeménye?

Roppant Efésus’ szobrait, a’ magas 
Hírhordta Memfist, a’ Kapitóliont,

És Panteont mik létesíték,
Mik, hanem isten eránti lángok?



A’ fényűzésnek lelke, az önözés,
Krassznst gy alázó hév, haszon esztelen

’S vad szomja nem fosztá m eg, o! nem 
Minden igaz, ’s nemesebb tözétől

Korunkat: élnek mennyei fényben ült 
Pázmán Nevének mássai —  ’s Kisdiek — 

Esztergám, és Szatmár, ’s Egerrel 
Pécs legyetek hiteles tanúim.

Veszprém Te fokép lantomat érdekeld,
W  Ünnepednek fénye ragyog felém,

’S méltatva új nagylelkűséged’
Hála, ’s öröm melegíti keblem.

Látom mi csinnal készüle templomod,
A’ zsenge kornak karjai ég felé 

Miként emelkednek lekérni
Kegyre serény szivii Dafnisodra

A’ nagy inalasztok’ kincseit! Ő vezér 
Csillag ragyoglott — ’s nj ómba siettenek 

A’ kétkedő jó szándokának
Nyújtni segéd karokat Jelesbid.
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АП már virító halmodon a’ kegyek 
Osztója karját zengeni kész Sión:

О jersze, ’s tisztelt Püspököddel 
Hála özönt föl az égre sóhajts!

Kérj a* Magasból mennyei harmatot 
Jíegyeskedóid ritka erényire,

’S a’ munka terhét elviselni
Válla vetett buzogó Atyákra,

Hozzánk az Égnek jobbja határtalan —
A’ vett javakból égre viszont szivünk 

Mellett emelnünk áldozattal
Tölt karokat mi öröm! mi érdemi

Ez’ égi sorsnak részesivei vigadj 
Múzsám, ’s babérod szebbike az legyen,

A’ nagy Hatalmút igy imádók’
Tiszteletén hogy öröm dalolnod.

Jal/osics András.


