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Fohászkodás

,ré men lef e%egnál 'löb a tiq XnetsI
:tjes avtjaho eklel őzré noktit wa~
őgé za tnim ,tígáliv detéL
.tehtniket men eleb wnüme% ed ,paN

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

,iajnárU reté s !!em bsagamgel A
,wenegnireq erdner detlüröq we++eM
et a wegréf naltatahtál A
.iádu' tlekemer dezeq 'löB

A legmagasb menny s aether Uránjai,
Mellyek körülted rendre keringenek,
A láthatatlan férgek a te
Bölcs kezed remekelt csudái.

témen reze nedniM "an e datzoh eT
deködlöme% et a ,lőbgésimmes A
,togáliv zá% tehtmeret s tahtnoR
.irémiq tima+of wődi "an a S

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked
Ronthat s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.

.ridaN sé tineZ a tiő'id degéT
gnál igé za ,acrah súb we%evlé% A
lá%gáriv ,ppe'tamrah ,amálliV
.tisátokla dezeq "an itedriH

Téged dicsőit a Zenith és Nadir.
A szélveszek bús harca, az égi láng
Villáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.

Xő'iD ,ttőle dení% molmoel nógzuB
,lékiq lóbiaráz meklel ah ,nadjaM
rokka ,tahluráj blezöq dázzoh S
.iréle tto ,depe nátu imA

Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
S hozzád közelb járulhat, akkor
Ami után eped, ott eléri.

we"em s ,temie!!öq mölrötel giddA
,niasátufa+áp mesétetledneR
,nájtú wenkeklel bsemen s bboj A
.wentehiv miani s mőre erreM

Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb lelkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.

Xtélejjé moris +ém metniket notziB
,%onog za tehel men ,men ho ed ,nodroZ
tró%le si tto ;dáknum et a treM
.wájrakat diezeq tamiajtno~

ttözöq 111255567 _ 1155567

Bizton tekintem mély sirom éjjelét!
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád; ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.
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