
ÓZOROB A

 

ttellem ak$orob őzüdnoG

>metelé nalli nagíV

,ttellem ak$orob őzüdnoG

.meteven damlatah ,sroS

,modnom ah ?kotlumá tim sÉ

,enetsi rob a ka$ ¤oH

ika ,kodámi né tikA

.enednim kenlebek E

nebéveh mádiv rob a sÉ

!gáliv droz ,dár ketne&&üF

kanník i}}a loh temevíä

.kátaggađ ióiprokS

armiajrúh ajtínat roB

>tekené sajá} inlaŁ

,indelefle ajtínat roB

.teketit ,ko}á€ aflaŁ

lőllem ak$orob djam rok¤E

:őj inzű ah lálah A

kölűd evteven s - &rok ¤e géM

!őtemet ,ebdelögéJ

silirpá .1842 ,apáP

RODNÁV TÉK

 

,úif a lük nánoH

katap a nabánoH

ttözök ke¤eh sagaM

.kanalrodnáv ttü¤E

¤em ujfi za gím eD

,levisépél tdeggüŁ

katap a nokálkiä

>le kilmakis nasroß

niakja ujfi za S

,lonoh dne$ amén gíM

ráziv ónalli zA

.lonad takognah giV

>daramle ros¤eh A

katap a s ujfi zA

nierét anór kíS

.kanalrodnáv bbávoT



!katap sé ujfi ,eD

tepeređ nasro¤ €O

nierét anór A

?ketetlére$ tréiM

,kobah a kantagllaH

,kenetjel avgallab S

ttözök séköđ sro¤ gíM

.genez tlad ujfi zA

katap tluménle zA

>le ettetđev tánoH

úif tlek arlad A

.lel aránoh témsI

silirpá .1842 ,apáP

...AłäOROŁ A ßOH ,ANäAH IM

 

a€đoro$ a ¤oh ,anđah iM

?ajtagosahlöf tragu zA

,eleb đtev men togam ah¤oH

.elet neđel lavórók kaŁ

dotatnallip ,}áelsik jeH

>ttotah ebmeviđ a ne€éM

,a€đoro$ a tedlöf a tniM

.attagosahlűtđerek tzA

,attagosah abáih eD

!atjar meret úb ka$ trézA

,tedemleređ eleb dsetlÜ

.tte€eh sivöt aĐór őn ¤Ú

nára} .1842 ,apáP

NÁNUD A

 

gem itđeper rođ}áh delbek ,ma€oF

!getegref ólúd s asátuf ójaH

!€ém im bes a sé uđđoh im bes a S

.€édevneđ gáv men nevíđ a tőniM

:ójah s getegref ¤emle ah ,sigéM

.ój arjú nednim s ,lu¤ó¤eb bes A

:depergem ređ¤e ah víđrebme za S

.tebes a eđđegeh €em ,maĐlab $niN



négév sutđugua .1842 ,morámoK

...NEBŐDRE DLÖZ NAKOS KENLEK ,KANRÁJ

 

>nebődre dlöz nakos kenlek ,kanráJ

.nebőnemel nepé pan a no¤aV

arágus ósótu tsef takáĐóR

.aráradus kobmol ,erőtetbmoD

,kenbbe€éke$ tzednim kő kiđev eD

>kenezzednevrögem atjar ¤ohmeS

- aságúb bmalagdav ték tlusoráP

.asárrof kömörö dakaf nebbE

.nebődre dlöz si né kelek ,koráJ

,megésürö}ö¤ nav nétnemel paN

,náragus sorip pan ,nétnemel paN

.náradus kobmol a kiđtáj tnimA

- aságúb kobmalag anlov en kaŁ

>asárrof motanáb dakaf nebbE

,takotlov soráp péđ motál ah treM

.tamagam avrá llek montarisgeM

rebótko-rebmetpeđ .1842 ,}érebőzeM

ZOHMOTÁRAB SOMLIV ...K

 

,metezgévlab ttözümáđ kanánotaK

,netegil a đavat péđ a tlé ređték S

,ttölöf víđ e men ed ho ,netegil A

.ttörötgem e$nilibbar kanmosros gíM

,ttaim đév ótjuskelél a ráb - sigéM

,tdakađ már lammolatah őtđéme €eM

- moko nav intarisgem nesevreseK

.mogof men intarisgem tđavat ték E

telekik nelteđid ték e ,srátjab űH

>tedegét erkörödnim émmé}e nőT

:metelé őttek anlov ,tevé ték men S

.nesevíđ tőttek a dnim mánda detrÉ

!tárabój ,mekén et đré tim ,modut nÉ

>dá mesos ébböt netsi za tőnim ,óJ

dézelef nevíh melév ik ,lálav eT

.tére}ektalaf ősgév kanromo} A

,tedeklel datda mekén lattalaf E



>ttetettökeđđö knüklel lattalaf E

,ődi $nin ,kađőre $nin ,€eh ne$nin sÉ

.őtehpétle téletök péđ knü¤irf tneä

,ődi mes ,kađőre mes ,€eh $nin tnima S

:őtehpétle téletök péđ knü¤irf tneä

,lel ervíđ ték €o ika ,rebme si $niN

.lebek ték e ze¤e tnim ,nezze¤e €eM

,ttetev-t}áh e}ék rodnof sros ¤e tekniM

,ttetezev e}éf kangalli$ ¤e tekniM

- knázodlá ken}él ¤e si temleređ géM

!knázah ój ,knütgé detré ,knütlé dekéN

tákolmoh rebmezök ték a nődim ,hO

:kálocnár iőder €ém tanáb améN

,modut lój ,atlodnog men ,attál ikA

!noh agárd ,lođá¤ degét knüvresek ¤oH

ráhop a nebkődi bboj ahén ah sÉ

:tráj erzék lőrzék knützök intemetúB

,knáđ etgnez tésétetlé noh a si ttO

.knázoktá tiőtevgem noh a si ttO

!tárabój ,melőt eđđem ,tsom ¤av eđđeM

,távađ péđ ken}émer a le dmo} en eD

,rok a őjgem ¤oh ,ajgús evtetih €eM

.rrofeđđö tzök sélelö véh knüviđ loH

:lé ah¤oh ,ajgof indut s ,netsi za lé S

>lédevneđ tim ,srátjab et s ,metdevneđ tiM

trétanáb i}}a ika ,netsi za lÉ

.tréba€áp tráv a rokka ajdagem náT

rebótko-rebmetpeđ .1842 ,}érebőzeM

...ÉNSORÁMŁOK IßÁBOTROH

 

!mola¤na ,énsorám$ok i¤ábotroH

>mođi ddah ,trob gevü ¤e edi ne¤eT

,nav eđđem ¤ábotroH-¤aN lőtnecerbeD

.matzajmođ gi¤ábotroH lőtnecerbeD

,keleđ a kenđérö&üf tátón jaliä

:gedih a iđevgem djam metset ,mekleL

!máloiv énsorám$ok ,már nestnikeT

.náragus emeđ}ékök međgelemlöF

?arob a ttemret loh jeh ,énsorám$oK

.amladav nelteré za tnim ,ú}avaS

,náropađ tamakja za gem ajlokóŁ



.máđ előt lűsedégem ,kó$ a sedÉ

...kó$ sedé ...rob ú}avas ...ek$e}em péä

>gorotnát avotsedi mabál né zA

!mesedé énsorám$ok ,gem nejlelÖ

.mesele nabáđđoh tti gím ,ajráv eN

!elbek a ahup ne€im ,mobmalag jE

>ettölöf ti$ik ¤e ka$ majdogu} ddaH

,akađjé za đel ma¤á }émek si¤Ú

.azah am gém keré men ,mokal eđđeM

rebótko .1842 ,¤ábotroH

NABMÁZAH

 

,gásanór seké lađđálak }arA

bábiléd egnel ettölöf ken€eM

,takokétáj rédnüt zű evgle}E

!daif gem dremsi ho ?gém e-đremsI

ké}egej e nődim ,zagi ,tlov géR

,kénehip rođótu niaké}rÁ

tá negél iđő gím ttölöf mejeF

>tlláđ ejűteb V diúrad rodnáV

néböđük kanzáh iső za nődiM

>mégeber tájgnah tledröt u$úb A

távađgév ódlá kaná}a ój a S

.kázodrohtéđ negér rám kőlleđ A

,ttetelüđ rosvé uđđoh atózA

,tetelé etđev rosvé uđđoh sÉ

nérekeđ e$neređ ózotláv a S

.né matrájeđđö togáliv¤an A

>aloksitelé za gáliv¤an A

,a€ofle kos tto lőbmekétíreV

,tu za }émek €o ,sö¤nörög €o treM

.tuj argatavis i}}a rebme zA

- sám ajdut men pékim - modut né tzE

sálatđapat a levémörü tiK

,tlánik rođi}}a lóbráhop tétöS

!tlálah a bbákni anlov matti ¤oH

,takoník uđđoh a ,túb a tsom eD

,tdagad narka¤ €o mevíđ lőtke€eM

tétezkélme sédevneđ nednim sÉ

:téđ assom ejű}ök mörö tneđ ¤E



nélö ¤ál mő$löb eh}e loha treM

:mélelzí tézém kenjeta}a zA

,máer témsi g€osom dopan mádiV

!mázah péđ sedé ,erdekemre¤ űH

rebótko .1842 ,e$evanuD

ÓSODJUB A

 

!đév meken tim !bah meken tiM

,tágarah meléf men nÉ

tigásatđup kenmelebeK

.tá ajnahor rahiv záä

,zöhőzeve nasro¤ !atjaR

!}égel őtekđer ,arplaT

,málluh a őn á}}orot ráB

.né kolláđ artraplút A

kendök ürűs ,tto gnorob jÉ

>elejjé anrabgéstéK

erkörödnim evtemet !}áł

,eleb dekélme ne¤eL

lemmeleređ őgé ze iK

,látahtđáj evgele}E

sé ,lévükse tegésűh iK

.lála$gem sigém ik !hO

.kotrap a rám kennűt eđđeM

.kédivđá¤ a nűt eđđeM

ednö$ ,ekéb kenmeviđ loH

:kétetnöd abmolahmoR

,melőt eđđem ¤an si nöjnűT

,lej immes ne¤él en ¤oH

mi}émezré ,tatlum a €eM

.lef estlök ,intírobáH

?nebjédök a gnel pék im !haH

...đavat a tnim ólojáB

...lekkemeđ kék ...lettrüf ekőä

!za depék ,}á€ neletűH

,nogáliv¤an a táhet $niN

!kala péđ afla$ ,€eh $niN

,nejgepe$ rí ermebes loH

?kalajdut indelef loH

rebótko .1842 ,e$evanuD



TENÉTRÖT AŁRUF

 

,arágam nozzá¤iv ,marumé$Ö"

>arájádrobladlo za bbákni ¤aV

- ek$e}em a si péđ ,si lataiF

".'ebtrek a nav a&uk ,nejléges ¤U

?monallah llek men tim ,marumá&áB'

>no¤av ¤ú ah ,tese za úromoä

,tájásák ajúf kansám gím ed oN

'.tájáđ agam a essegé en geM

?ergé za ,lodnog tim !marumé$Ö"

"...etpéllút rám tze megerö né zA

.ajla}gem si ek$ek név tós a ,ajH'

'.ajdut ,avdnom nav ¤u ka$ ze menaH

ajtaludni ój déđmođ gga za ¤Í

>ajtagotál narka¤ tárue$$Ö

:ekcel néte€i kiz}áih mesos S

.ek$e}em a si péđ ,si lataiF

a&áb déđmođ ój a ¤oh ,kinétröT

.arákos daramle lótáru'$$Ö

,ako za kenne im ¤oh ,indutgeM

.agallab ajázzoh arue$$Ö

,ajázzoh ttogallab ¤oh ,nebzökka S

,ajáer nesőre si tlüđék ráM

:ekcel a lóđ djam ah ?nejlelef tiM

.ek$e}em a si péđ ,si lataiF

a&áb déđmođ a ređ¤e ze tsom eD

>allá men őle lavá$ánat óJ

,ttellem ecnemek a névlü ,menaH

:ttetje takóđ ne€i núromođ ¤aN

,alav azagi kanmarumé$Ö"

"...a ¤oh ,attodnom tza nabirokiM

,ajtazgam egéselef tlokislef S

.ajtagnir - ?ne¤et tim - gerö ój a S

rebótko .1842 ,e$evanuD

SÉTNÖäÖKLEF

 

,abmokillib a trob !kotá mojliM

!trob umálluhgnál ,őtígeđéR

lukélatram túb sé tevresek €eM

.droh ebé}évrö sétjelef A



.ken€ehek a gitláv ebélbö troB

!lúnaltadakađ ebméle troB

,ajkomoh kátđup a nezzénedI

.lúnatgem ,inni dut men ah sÉ

,sirám ejőlev tno$ e gé nebvdeK

>rrof ajbah jék a nebmere sÉ

!a€ámoh koromám et ,deken vdÜ

!rob ,aj}a romám et ,deken vdÜ

kangáliv sésem a ó$nak e ,haH

?nálat ajadroh neltekeneF

ah ,metehleviđ men trem !éleb troB

>máer zotisá lajjáđ atđuP

- makja nöstnöđöklef ¤oh !éleb troB

,tárab űlbek semen a nejlÉ

,ttogúz ajgnarah đév a nődim ,iK

>tárak bboj átju} leggésűh tneä

...asá€of ő$id gáliv a nejlÉ

...gáliv péđ a sé ...telé za sÉ

za €em ,ajtsálapdév gászagi za S

>dá tekédenem kenttözödlÜ

,erézev ótatzib viđ a nejlÉ

>}émer őtegnep tladĐárav A

,nednim sé lokop a ,}}em a nejlÉ

!né keđđev ka$ ho ...nejlé nedniM

.1 rebmevon .1842 ,apáP

NABNODAV

 

,arnodav €ém a ála gnel jÉ

>rét arlab djam ,-bboj djam tú za S

- kenzedevét avgno€ob mietpéL

?rézev űh mettőle đel iK

mettölöf na¤u névi }}em A

,kogalli$ őgé kango¤aR

,má€áp arléc e-lálat hjav eD

?gof innih kankiajgnál aH

lénéderze ke}éf igé zA

,alav bbőlködnüt međ}á€ A

,kanáragús mettih ik ,sigém S

!ala$gem sigém megne jaH

rebmevon .1842 ,mérpđeV



MEPEREä ŐSLE

 

mápakgeM .mettel éđđéniä

,tepeređ ősle zA

si röđőle nodapníđ a S

.ttetellek menteveN

nűziój nebpeređ a nÉ

>kéteven lőbmeviđ S

,modut si¤u ho ,nomá€áP

.gém inrís ko dneeL

rebmevon .1842 ,rávréjefsekéä

NABROTÓNäID

 

,dne$ ...kelüf sé kevle{

!mele¤iF

erdéđeb sotnof móä

.melemE

mikja tim ,kotájllaH

>kenegneZ

si gé za dnimsređ¤E

.gem ajllaH

e tnim ,nojlú} nađđoH

,láđakruH

nájákkor knütelÉ

.lánof A

ertlüs e tnimalaV

:knáđ im A

sros a nojgo€osoM

>knár ajáä

lavásádlá kná€áp S

,el estnÖ

ríĐ a tásák e tniM

.enözÖ

ah élöf knütelé S

lálah A

-gem tárot ólobmoR

:lláđ inlÜ

a ne¤el cöbmög ¤E

,gé sagaM

nebcöbmög a im sÉ



!kéletlöT

.18 rebmevon .1842 ,rávréjefsekéä


