ttezre% lórátérkob "e tiQ

Kit egy bokrétáról szerzett

,tájátérkob mekén mogáriv áda tsoM
,tágáriv semlere% ólnosah zohágaM
:tájá=ór ettötöq tájáloiv nebiQ
.tájtaraka ő lőbbe metré "oh ,wi%tet "Ú

Most adá virágom nékem bokrétáját,
Magához hasonló szerelmes virágát,
Kiben violáját kötötte rózsáját:
Úgy tetszik, hogy értem ebből ő akaratját.

,tégésvíh ajtatum ení% pé% aloiV
,témlere% "an mázzoh atlov sorip a=óR
;tétlé at%it ajdnom ginep a=ór réjeF
Xtéjémle se%e sé 'löb ajtatum tnim e%éN

Viola szép színe mutatja hívségét,
Rózsa piros volta hozzám nagy szerelmét,
Fejér rózsa penig mondja tiszta éltét;
Nésze mint mutatja bölcs és eszes elméjét!

,itnelej tza wa'men levve "oh ,motál eD
,iréq ,we"él +o si né "oh tno%iv menaH
,itni ,meví% ne"él semlere% ,at%it ,víH
.innel mázzoh ajdnom si tágam ő "ohtnim zA
,memlere% sedé né ,tátérkob e trézA
,melesiv trédegés%ége s moláglo%geM
,metré lój "í ,mekén elév %lo'narap tiM
.mekén sám iknes lleq men dette+eh et ,de””iH
,táglod atérkob ze dessevöq en et eD
,davrehle evtse ed ,pé% +i tsom ahon iQ
,daram evöt a wa' ,lluhle dnim ajgáriV
.dázzohet né tnim ,gigév mázzoh ódnallá "éL
,tsézeletöq ólav wnüttözökim jlodnoG
,t%év%e wnüttözökim iknes nezzere% eN
,tésége% sádagof netsI za ajnáb treM
.téven tne% i%év ika nabáéh ,itetnüB
,nebődnet%e clo!nevteh sé zá%törezE
,nebkötjer wénlov "oh ne+eh semlere% "E
,nebmezeq né rokka tágáriv áda zA
.nebmeségrö!öq narka" weréq lűtnetsI tiQ
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De látom, hogy evvel nemcsak azt jelenti,
Hanem viszont hogy én is oly légyek, kéri,
Hív, tiszta, szerelmes légyen szívem, inti,
Az minthogy ő magát is mondja hozzám lenni.
Azért e bokrétát, én édes szerelmem,
Megszolgálom s egészségedért viselem,
Mit parancsolsz véle nékem, így jól értem,
Higgyed, te helyetted nem kell senki más nékem.
De te ne kövessed ez bokréta dolgát,
Ki noha most ily szép, de estve elhervad,
Virágja mind elhull, csak a töve marad,
Légy állandó hozzám végig, mint én tehozzád.
Gondolj miközöttünk való kötelezést,
Ne szerezzen senki miközöttünk eszvészt,
Mert bánja az Isten fogadás szegését,
Bünteti, héában aki vészi szent nevét.
Ezerötszáz és hetvennyolc esztendőben,
Egy szerelmes helyen hogy volnék rejtökben,
Az adá virágát akkor én kezemben,
Kit Istentűl kérek gyakran könyörgésemben.
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