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E gy sas megihlett lelkesedéssel a 

Nap’ templomához bátran emelkedik.

N agy küldetését köd gyanítván,

Fátyol a’ barna homályit íízve

A’ fénykirályhoz sasnak utat derít.

Hol illy  jelentés tölti a fényhazát:

Atyánk! dicső, szép, jo ,  ’s igaznak

Eszköze, bölcs LONOVICS vezérünk

Ifjú szivet képző tanodánkba (hogy 

Élvezze bennünk főbb gyönyörét) jövend. 

Közjóra serdültek kegyeltim ,

Bölcs LONOVICS szeretett sajátom
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A fénykirály szolt; ’s összeparancsolá 

Csillagdus országát; Arad’ égkörén

Hogy tündököljön 5 ineghagyá, ’s fő 

Papja’ serény nyomait kövesse.

Legott oszoltak víg örömünkre le 

Fejünk feíiíl a tornyosán összegyűlt 

Felhők! arany szalaggal ékes

Gyöngy - szekerén nap egünkre lejtvén

Üdvözli társát benned Atyánk! ki vagy 

Áldást ragyogíő napja Megyénknek: el 

Isméri 3 tündöklőbe ha tőled 

Kölcsönöző kegyelő sugárit.

On boldogító drága Napunk! szelíd 

Kény’ hőse* árvák’ gyámola* lelkijét 

Apostolokként fáradozván

Üdvöt adó kikötőbe helyző
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Főpap ! kit a szép , s halni nem engedő 

T ettek, sok ágii mély tudomány díszít,

'S lángelme; pálmaként emelkedsz

Terhek alatt, ’s pihenésre nem dúlsz.

Tanácscsal Ország' Atyjai közt helyet 

Fogsz; féktelenség feltalálomra hol 

V agy, rendhez intvén csillapítasz 

Okszerüleg fiatal heviílést

Mint honfi. Főpap, mint Fejedelm’ hive,

Nagy férfiakként (munka körűi serény 

Kebellel izzadván, kik érdem

Polezra jutának) ügyünk’ tekinted.

Hly számtalan, ’s nagy tetteidért rebeg 

Gyengéded ajkunk hálaimát. Tekítsd,

Mint égre függesztett szemünk ég,

’S  ajtatosan kebelink pihegnek.
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Hő tiszteletnek lángja lobog szivünk 

Oltárin, a mit gyujta a háládat;

Eg pattogással a babérnak

Halmaza , mit koszorúba fűzve

Győjtenk fejedről; a kegyes égbe hat 

Illatja: villám dörgve bal oldalon 

Jelenti. Ifjaink kötöznek

Tarka füzért tanodánk* virágzó

Tábláiból, mikké leve általad,

Öntvén belénk közlelkesedést, s ipart. 

A báj virágtekercs iránti

Tetszetek églek is tudatják.

Oltárra töltnek bő szaruból serény 

Egyének érett gabnakalászokat,

Miket szedének számos évtől

Fogva eszöknek arany vetésin.
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Mi közt imádó hangzat emelkedik»

Tömjén vitorláz a magas égfelé ;

’S  imilly sóhajtás gomlyain zeng:

Élted imitt legyen élte csendnek!

Mint hajdan álltak Koma királyai 

E gy sorban Isten szobraival: jelesb 

Honférfiak között tiéd áll

(Mint nap az égi planéta körben)

Kitiínve. Isten néz kegyesen reánk,

Hogy méltatánk közbecsre sok érdemid*. 

Alázatos képed’ ha nézzük,

Nyomdokidon haladásra buzdít

Kennünk’. Megyénkben mind, ki igaz fiad, 

Forró fohásszal képed előtt lerogy,

’S több éveket Ilonunk’ javára

É lj! teszi szent Mise - áldozatják
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Hordjon kívánják , béke nyugodt ölén;

Virágos úton lépj , hova tiszted int,

Vagy mint közáldást szétpazarlo

Felleg, egén Te lebegj Megyénknek!

Hálás konyáink izzadozásaid’

Egyálve reggel’ lenge fuvalmival

Enyhítik, ’s érlelnek borostyánt,
/

Érdemeid valamint kívánják.

Oh hála Isten ! Mind fölemészti az 

Égből leszállt táz áldozatink’ ! Atyánk !

Élj Főpapunk! kötsz össze rénynyel 

A ki hazát, fejedelmet, Istent!

GAAL DAMASCÉN
Költészettanito.


