ROKPANLÁP
lét gedih a ,lét a nav ttI
,epezöK
nnik ődi za kidólogúZ
.ebizÍ
aglod bé¤e !kéjdólogúZ
>iken $niN
tévdek kuj¤ah ,ajraka ¤Ú
.inetlöT
,tahtrá mes¤ú ze knüken điH
?e-zagI
nav gelem ój - knuzáf men geM
.ebedI
,af a gottap nólladnak A
,zűt a gÉ
aságo&ok kan$aluk a S
.zű to¤aF
kék$e}em sorip kó$ a táH
?nákajA
trebme za má itíveh zA
.názagI
atdanetsi ,táh jgorobáH
!ejedI
,mitárab gív ...küđđev mes löF
?e-zagI
.25 ráunaj .1843 ,témek$eK
MONÁDMONÍD
...molabmic ,óđa€uruf ,óđűdegeH
?mo} ehret tanábúb a tik ,gém e-naV
,túb a le astízagi ,nav lénikA
.tú za loh ,gem kussatum iken ¤oheN
,rádam đor ,gédnev đonog tanábúb A
.ráj inpol trév ,tetelé eblebek A
:ifegrü ógár tevíđ tanábúb A
.inetnöik llek larrob ,tehel larroB
- kó$ a tnim ,tegé rob a ,tđelé rob A
!tólognál ,tsedé ,tuđđoh ,ak}á€ ,tokóŁ
,ie}}em ,}éfpan a tnim ,ajgnál dokóŁ
.ileven tobmol a náfőlé za €eM

,gáriv a kiljef nobmol ,dakaf nobmoL
?gá za ré tim lük'en gáriv ,lük'en bmoL
,llá köĐröt a nozaráđ s nátđup ah¤oH
...lálah a ,đév órdos a iré ramaH
,gém er€em ,lejsédrék ¤an et ,lálah haH
,gése$löb mes ,ődi mes elelef meN
?nátu rís a đrev levim ,đadlá leviM
?}áel sé rob sé telé si tto e-naV
!takos gém mödőnüt tim ,mödőröt tiM
>da tevlé im ,melelö sé ,tsom kelÉ
?}áel sé rob men ah¤oh ,tevlé da im S
!}ágic ,dzúh ...rob a nejlé ,}á€ a nejlÉ
ráunaj .1843 ,témek$eK
...ÓŁNAK A RÁM LLÁ NESERÜ
!eleb trob ,ó$nak a rám llá neserÜ
!elev eb ,lóbávaj a ramah edI
,regnet tnim ,rob a noj€of giádicnoB
.rebme men ,nábál a gém tahllágem iK
!rob a tti ,máĐór ,me$nik ,ebmelö reJ
:ros a djam lürek arkó$ ,dattigem aH
>mozajmođ trem ,ik dstírü ,táhet lá¤I
!mobmalag ,tadokó$ űh ,tadokó$ eD
ráunaj .1843 ,témek$eK
DNALAKSAKRAF
>dagof a serév ,létte et ,sátjaP'
.takoník igéshé knüdevneđ im S
,rátah a atđup ,lét a avrogoM
>ráj ajápirapgél rahiv a tjaR
...amo} $nin kantallá sé rebme kaŁ
'?amokal a tlov loh ,jléđeb tsom eD
,geressakraf a tásrát idrék ¤I
.kenetlezevdü roksézekré tiK
,inalóđ kisék men ttokallój A
:inallah tedéđeb €i előt sÉ
,nepezökatđup ólli&iv a ttO"
.nneb egéselef sé đáhuj a lÉ

,ló za lűret gidep ttögöm záh A
.lóđ esétegéb kankohuj nannoH
néjedi kanákađjé zohkal E
.né s ifrú ¤E .tnahus ózatú téK
tjáf agof noktit arénrotđáp A
.tjá} a mézehé né s ,kanifrú zA
.ttőle óh}uk a ő ttog€opmos ttO
".tő mettegem ...né matpak men tohuJ
ráunaj .1843 ,témek$eK
MIE{ÖK
1
nebmetegil ,kotáer sádlÁ
!ke€emre$ ólmari bbádO
kanđavat péđ a nokotiatU
.kenemret igáriv semiH
,€of katap ték si ttölöf cra zE
!ke}ök nelté$neređ ,kot€oF
nebérök kotá€áp }ávlah eD
.kenegneĐ men ha kogáriV
2
takorágus órroF
>pan irá} a levöL
névehgnál iráguS
.dapa ó€of ,kataP
,pan irá} órrof O
,rágus ólognál O
tiajrá kenmű}öK
!ráb ik dánatđapA
3
agáriv trap a >đő za ttöjlE
.abájbah rá€emre$ a lluh avdavreH
ejék telé za >úb a ttöjlE
.ebénözö ke}ök a lúf avlahiK
4
!ejgedih őtđemred kenlét O

>déle$nilibel takó€of a €eM
,ejgedih őtđemred kenlét O
!té}ökpe$ kenmemeđ el dle$niliB
5
,a$katap ho ,ssuF
>neltedeggü$ ssuF
djam lođogú}geM
.nebkeregnet A
>jlluh ,mü}ök đalluH
nablálah a O
nát si ardomáä
.nav sávogú}geM
ráurbef .1843 ,témek$eK
ßÁVLÁLAH
,tósropok sé trís ,meken tríS
!ttala dlöf tővkef ne€éM
,ke}émezré kenlé men loH
.talodnog ébböt $nin loH
sőttek et ,lebek ho ,jef hO
!ttelef metelé kotÁ
usápa$gnál inzonik tréM
?temegne lakkorotsO
,nab¤a sazál e ¤áv a tréM
?élöf kogalli$ inlláä
ajgarah sros a tő ah¤oH
.éledner inđú$ nödlöF
,a}ráđ ka¤áv e lláđ ah ¤aV
?llot igé atjar $nin tréM
nabsagam a loh ,ne¤iv €eM
>lonoh gásnaltatahlaH
nebvdü mekén atđup ah sÉ
,lebek a trém ,gáliv E
luókal ¤oh ,evtmeretgeM
?le nojdagof temörÖ
nebjék a €em ,víđ nav ah ¤aV
,enezré avgobollöF
?tetniketgéj e máer tréM
!enetsi kangásgodloB
,tósropok sé trís ,meken tríS

,ttala dlöf tővkef ne€éM
,ke}émezré kenlé men loH
...talodnog ébböt $nin loH
ráurbef .1843 ,témek$eK
LAD ŐSLE ZA
enetsi lad a tiK
,tđörüf lavájkó$ tneä
,mázah ,ko¤av őslE
.tzök epén dazáhníä
!tnal a táhet nejgneZ
,mekené őslegel S
,iasrát kanmá€áP
.meletneđ ketkéniT
ejeftúk tezré zA
>lebek ódagad A
iajgnah kanmolaD
.le katdakađ nannO
ikemre¤ kenvíđ tnim S
>kő kan¤áv ebvíđ A
kiken ketéjdegnE
- - .köinnem abkonoH
e teđévüm a iK
,pél abámolpmet tneä
ne¤el ¤oh ,őlli ,zA
>pé neblebek ,nebőF
elejjé emle zA
lebek ttolmorgem a S
niagá kanáf E
.leven men tö$lömüß
aragus galli$ téK
:knüge tá ejgnereD
ne¤el }ére sé noH
.knüken galli$ ték E
todapníđ a
,¤ú ka$
ipannednim
>tú kilí}

llek meN
inetnikeT
loh tniM
zehré}eK

,¤an ajléc dapníđ A
:tneđ ajléc dapníđ A
nágalrap víđ a zE

.tmeret ,tjef tö$lökrE
kniemlezré trézA
,zűt atđit ađđaluß
a te}}eđ nednim €eM
>zűikmáđ lőblebeK
,e-tehel inráv treM
ttala dlöf ttolmor ¤oH
ne¤el őmret gam A
?takođálak gadzaG
međ a gím sé !táh löF
,levöl trágus ¤e kaŁ
,sagam a előlE
.le neđđev en léc tneä
:knütelé đel ze ah S
da tamlatuj sedÉ
avađ ódlá noh A
.tadutnö tdogú} a S
ttőle e-5 suicrám .1843 ,témek$eK
SÉLÖDNEVÖJ
takniamlá ¤oh ,má}a ,dádnoM"
>zék igé itsef etnejÉ
latlá ne€em ,kalba molá zA
.zén ebővöj emeđ knükleL
,te¤e si né matdomlá ,má}A
?tnelej tim ,gem dénetjef meN
metlűpörtá s ,kenévön mi}ráä
".tneletgév a ,tőgevel A
,ajpan agárd meklel ,mák$aiF'
>zzednevrö !e}éf kanmopaN
,netsi detlé ajtju} arúđđoH
- '.ze aktit godlob kandomlÁ
tnabbol argnál ,kemre¤ a ttőn sÉ
,rokujfi za nélbek geleM
,kenvíđ a h}e sotđalam lad a S
.rrof erév ózmálluh nődiM
,ajrak ujfi za tdagar totnaL
,tétezré atda kanájtnaL
ke}émezrégnál a no}ráđlad S
.téđetređ katlláđ tnékrádaM

,kené sövűb
,tágalli$
lóbáragús
.tánorok

a tlűpör gigÉ
ríh a atzoheL
,kenőtlök a sÉ
arákolmoh tnoF

>ezém sedé
,da kantnal a
,agáriv
.pan agárd

lad a gerém eD
őtlök a tim S
kinednim kenéviä
¤e-¤e lőbétlÉ

,gnálmelezré za ttel állokoP
>kélatram nabgnál a ő sÉ
kanáftelé za tő nödlöf A
.gém ajtrat agá sik ¤e kaŁ
,no¤á solálah ő kiđkef ttO
,ekemre¤ kensédevneđ koS
akja sub őlüđ a tim ,állah S
:egeber nájgnah kanájníK
,lóbmorak tő le ddiv en ,lálaH'
>tuif a le nárok ddiv eN
intetlé tő etrégi ákoS
'...?duzah si knumlá ¤av ...gé zA
>kanduzah men komlá za ,má}A"
:lédöfmeđ a ráb nojrakaT
.kandaif-őtlök even ő$iD
".lé nökkörö ,ákos ,má}A
ttőle e-5 suicrám .1843 ,témek$eK
...äŐ ZA NÖJ
,rám a€óg a ¤em ,đő za nöJ
>rátah a ze iken gediH
,abgáđro sám lűpör ,lűpöR
.ajár pan a tüs nabboj loH
,kaná€óg a ako nav
>kanágam zén tázah sám
,lát¤ahle ¤oh ,mobmalag
.látlálat toko im ,mo't

,jeH
¤oH
,eD
meN

,gidnim dázzoh né matlov víH
,giájótu lőtéjelE
,đavat ,đő nebmeviđ tlov meN
.za ttegé ,rá} a tnim ,detrÉ
,létlűpör zehika nojjav S
?lét néviđ kanna e-đel meN

,mobmalag péđ ,kitehsegeM
.monávik men deken ahoN
,lláđađđiv ah a€óg a treM
>lálat tđavat péđ ótíriV
,đlláđađđiv et erim ed ,jeH
.đlálat tomlahrís atđup kaŁ
ttőle e-14 suicrám .1843 ,témek$eK
...DERBÉ LANJAH ARÓääAKAK
,derbé lanjah aróđđakaK
.keléđeb men lakko}ál nÉ
,kojázzohő kolóđ ah treM
.kojácro ték a đel lanjaH
,ánlodnog tza ikalav ¤Í
>nálat ko¤av sakak si nÉ
,rádam simah sakak a ,jeh S
.ráj zehkeđéf sám nalatnU
,ko¤av men sakak né gideP
,ko¤av elimelif menaH
,moráp a ¤e ,mekđéf a ¤E
.nogáliv a kelé tré¤E
ttőle e-14 suicrám .1843 ,témek$eK
ÓL TTOPOL
đévléđ međrop a tniM
,nátavuF
sro¤ }égel a lüpöR
.nápiraP
€o ,ifa&a ,nannoH'
'?né}eveH
lavóki$ lórátđuP"
.né kövöJ
seném őtíre} A
>legel ttO
nanno tamóki$ jeP
.le matpoL
ne$nin rásáv irúT
>rám eđđeM
ado }égel}égeä
".ráj novoL

,idlöf ój ,¤u men ,jE'
!má ¤u meN
ađđiv ka$ dnek ajdA
.mápiraP
€em ,seném a mi}E
,legel ttO
melőt dnek tóki$ A
- '.le atpoL
tjah men arávađ eD
>rá&eb A
ój rám emle¤ekŐ
.rájavoT
kanádzag a sigéM
,luđagíV
¤í ,návludrofartáH
:lođaláV
,tárák e¤ev es löF"
>marudzaG
géle si¤ú neđiH
.nav avoL
tríb teviđ ¤e ka$ ,jeH
- lebek E
a}á€ dnek a si tzA
".le atpoL
suicrám .1843 ,témek$eK
{ÉLME
,meret sivöt s gáriv niatu đéniđ A
.melertö¤ sé mörö etelé đéniđ A
,tietpél kilrézev kezekmelleđ sövűB
.tiehret telé za nasodnog evzelpeL
,tevenrih őlkörö :kidomlá tomlá péä
.tege sé tedlöf a ajrájeb melleä
,télebek ajrátlef tnára¤e kenjék s -úB
,té}ök ődevneđ a gem ajtđo lettévđéR
,nalatgodlob men ed ,}égeđ ,ttetevgem ráb S
,nav ajógoftráp gim s gobod eviđ gimA
,dá tövdü iken im ,za ajógoftráp treM
.tájá€áp ttotjaho nólognál intereä
lőréven rih a gém S
,léđeb takoglod péä
nátiĐáp amlahriS
.léđ a rís avgokoZ

ttözök .30-23 suicrám .1843 ,témek$eK
ROB SÉ ZÍV
erékenef regnet a eL
,đálah a lüreM
nebékenef regnet a tneL
.đálah tekö¤nöß
kanráhop sorob a mekeN
,meregnet elbÖ
,nabmialad nát nav ah ¤nö¤ S
.meret tto ka$ zA
.nödlöf a tlü ejé kennűB
.nözözív a ttöJ
ejé nűb a latlá zív A
.nöl evrepeslE
>nebmeviđ lü ejé kanúB
télejjé úb A
- !neltetehet zív a menneB .téđ assom rob kaŁ
láđgáriv a nebvéh irá{
>őn avgora}aS
ertelé jú togáriv A
.őse ¤nal itleK
nabsádakkit ,nebsédeggüŁ
>rob a mőse ¤naL
néjpö$ eh}e ejgetemreP
.rrof arju meréV
,nötđöleb ¤av ,e-sétetteT
?sám imráka ¤aV
te}ök arttolah a ¤ohkaŁ
>sákođ inetjE
,nejré es tto zív temegnE
,llek inrís ah rám S
armorop gedih táh ajríS
.€ehekrob té}öK
suicrám .1843 ,témek$eK
NÉ
>ejtrek netsi za gáliv A
,enneb it kot¤av gáriv s moß
!kerebmE
,ajgam sik ¤e kentrek a nÉ
:ajgof motráp ah rú za eD

.keđel men nát mo¤ enneB
>e€ém kenlebek e atđiT
ejéleb tlevöl zék igÉ
.takognáL
kengé nezűđ kognál a sÉ
ken}ére za lúrátlo tneä
.ttala víđ ttolmor men lE
,eré¤ek sros ketípé meN
,erém ermejef tim ,körűT
>tađor ,tóJ
>panloh iđévle ,dá am tiM
>pakle tima ,ajdagem djaM
.tazotláv :epékmelleJ
,mettelüđ loh ,anór a tniM
nebmiettet ajtú mekleL
!sene¤E
,tezré za ¤e lammiavaä
tedéđeblá intuj arléC
.serek men avzávotéT
,ebédlöf meviđ gé za sÉ
,eb étetlü tadáf agárD
!melereä
,tigá mözűf abúrođoK
tigáriv }éređ múrođoK
.meletneđ kanázah A
suicrám .1843 ,témek$eK
ANÄIMALA ÓSÓTU ZA
garahsros a sé őtlök A
>ttetelüđ lőbhéma}a ¤E
,kő katlov kerévtsetrekI
.tetelé za kág€ob ttü¤E
.tlúriv si rokka ,tsom tnim ,aF
>ttodogú}gem kos nabá}rÁ
:si kenőtlök a tlánđah eD
.totobsúdlok tröt lórágÁ
:iasrát kanálav keze S
>garahsros a sé tobsúdloK
,lűneltűh nednim aj¤ahlE
.daram űh im ,őttek e kaŁ
?nől avoh ajtnal !ajtnal sÉ
...nav ajtnal kenőtlök a điH

,si ajtnal tlov ,}ozib negI
.nasojábsövűb egnez €eM
tiajrúh ettetidnepgeM
.norok¤e nebjé őgröd}}eM
aju¤á kenségröd}}em a S
.nokognah e tlűredneđlE
,sogarah ,anrab a ,gé za S
:ánallah tájánad nődiM
,túđob a édzek indeleF
.ár ezén la€€osomgalli$ S
,ttezehégem őtlök a sÉ
.enem ézök kerebme sÉ
>}émek víđrebme za :áduT
.enez a ti¤ál :etlév eD
,átatlale trahiv a €em S
,tege za étíredlöf sÉ
niajrúh ótíladnalE
.ttegenez arjú kené zA
,trégem rahiv ,gé te€em eD
...gem itré men rebme tlad A
,lűne¤éđle tnal a mí sÉ
- .deperéttek nabámladjáf S
.etenétröt tnal a tlov zE
?ttel im bbávot lübőtlök A
- ?loh ,indut men - égö} ákoS
.tetelé sehretgésni zA
ttőle kédezmen bbajú ¤E
.kénelejgem nátlum kevÉ
tietrüf ...gem ő tlüđő meN
.gér etpétik úb a ,dnog A
"!tsarag ték-¤e ,tsarag ték-¤E"
>ezedese ¤í ajgnah klaH
,gá zaráđ attagnirléđ tnim S
.ezek ték ik tlú} evgemeR
:tő etzedrékgem tévđér A
!erebme kanromo} ,¤av iK'
garahnetsi ólotjus tiK
'?erevgem nelterö}ök €I
:dse arjú s ,ajdnomle téven S
,levöj ,jllágeM' - "...tsarag ték-¤E"
!ekemre¤ géső$id körÖ
.le nöjdöf avrađ gésőb A

gé za tnékim ,go¤ar deveN
>nelefjé sorágusgalliŁ
,kézognah návrá rok¤e €eM
.nelej a dotnal ajlumáB
jlére$ ,levöj !táhet levöJ
>tte€eh ¤norsudlok e t}osráB
,dőf azzánorok ná&soroB
'!de€eh ne¤el lánlatđa súD
!tenöđök o ..déđeb péđ O"
,mezehé mes timmes né eD
,áer gésküđ si ne$nin sÉ
.mezem¤nor mejlére$le ¤oH
,péđ im ho ...ná&sorob a sÉ
>kanujfignál tehel ój iM
ko€ag a nöĐröt zaráđ eD
.kanađmagof men gem ébböT
:tsarag ték-¤e đbod ah menaH
>motazóđaláh ađddagoF
...solatđa za ráv erznép treM
".motatláni$ tamósropoK
ttőle e-10 silirpá .1843 ,tseP
LEGGEä TEGEä
matáh a jaj ,matáh a ,jaJ
!navadO
atzoropik i$áb déđmoä
.nasofúŁ
sök&üf sö$rög a ttozoktÁ
!ele}moS
lú}ágop €o megne le€€eM
.elepéŁ
enneb s tetrek táh trat si tréM
?táfetröK
tö$lömü¤ ár netsi za sÉ
?dá keniM
a tlákidnak galótibáŁ
>már etröK
mes¤ohes rám ik tiajbáŁ
.mátahllÁ
- noknálap a matrogutÁ
!mésetÁ
majám eleb ttognigem ¤oH

.mésev sÉ
i$áb déđmođ >ze géle men S
,pakatjaR
idólav a gém ttöj rokka S
.ddahleddaH
metré si trém !mőtmeret nÉ
?topan E
motno$ nednim ¤oh ,ttokargeM
.ttogopoR
,kisám eđen ,adnom ,eđeN
!kidamraH
,ajdut ódutnednim a sÉ
.kida}áH
a gálivdloh a tlov neleJ
>lánizkaL
i$áb déđmođ :etzén nasúB
.láni$ tiM
arágam ttev lőbkegelleF
,tezemđáß
mesédevneđ avtđogem sÉ
.tteze}}öK
elűrö}ök men ő ka$ ,Ő
>lűde¤E
er¤e s ,adnom !cnát a moráH
- ,tlűdegeH
matáh lattob a tlűdegeH
,népezöK
nasamlaris ,nesevreseK
.né matráJ
merevehik !nav lój neđ'eD...
.tjab e nÉ
,tnö$lök a gém ajpakađsiv S
.djam ađđiV
,aró za trev ta}áh ,kujduT
!má kujduT
,táf đor erzüt a kar si nÖ
.máki$áB
trém tnéknetse zohknukalbA
?go€opmoS
nav náda}áh ,erđé metteV
.golod A
tákláđ a ő nebémeđ sáM
,ilelgeM
tádnereg a nebévö za S
.ideleF
lánánođáv énkáed A

:bboj 'es Ő
trésápol a tegnöd megnE
>pol etniđ S
inpol tokó$ ,ő ráj inpoL
,zehinéN
nabáilbib a kná}a gíM
.zeleveL
zohknukalba tábál e¤eT
:nátuzE
latlá kezén men ,modagoF
.nátiđ A
takná}a ¤av intargugeM
,tá movíH
lezzív aĐéd mötnöel ¤aV
!táka} A
silirpá .1843 ,atolaP-atđuP

ZOHMIATÁRAB
akrađ a tlóđ men ,kúif ,soN
?neketlédöfzáH
am ¤oh ,gem ádomlá ik ¤aV
?neđel ketgédneV
uđđoh e trém !ők a im eD
?sálumáb aléM
,modóla$ men ah ,ko¤av né đ'H
.sám iknes sé nÉ
a nálat rám evdelef ¤aV
?tárabój igéR
kotáer ¤oh ,metehih meN
.dáv e kénellI
aláđ ken€em ,géstevöđ A
,tnofeđđö tekniM
víđ a rib trév ka$ gíma ,llÁ
.tno$ a tőlev sÉ
nát ttepelgem éssik ed oN
?rábe¤ú möttöJ
sros a melev ,mié$ö ,ajH
.ráj tocnát a$ruF
av€of-not€of etzök s metzöK
,úrobáh a traT
,teh€ep a tnim ,djam ,mo}el djam S

.úf ebneletgéV
,má knüdeggü$ men tréza eD
!nav eklel ikA
levémlekő kolláđebmeä
.najaliđ ,nartáB
¤oh ,mámok sros ajtál ah nát S
:tré men sédeggüŁ
nebbűzekőb lánna rok¤E
...tréb a djam ajtju{
!indoksoko tsom tim ed ,hE
>tezek kotajpaŁ
inpa$ abákram tárabóJ
.tezevlé sevdeK
naltaráv €i teknünneb €em S
,ttozoh évü¤E
küjlepennü lassámodlÁ
!topan sápmop A
silirpá .1843 ,apáP
MÁKTÁM NÉ ZA
moráv-avráv eb ,menetsI
,nődima ,táró za tzA
,tezgév a tledner meken tiK
.nöj ebmelö }áel A
đel őnim sé ik na¤u sÉ
?mesemleređ né za djaM
gém tnim ,indut kográvos ¤U
.mes iknes ágrávos meN
?etrüf e-đel anrab ,ekőä
?etekef ¤av kék emeä
,surdéc a tnim ,e-ólú}leF
?etemret e-ű€öbmöG
,anrab a péđ ,ekőđ a péä
>péđ ah ,péđ őttek a dniM
nátza lajjáb a gém ahtáH
!pél eb¤irf si gásój A
,mekén ađjda te€i ,netsI
- jda te€i ka$ - monáb men S
,anrab ráka ,ekőđ rákA
!¤an ráka ,}i$ik rákA

sujám .1843 ,noĐoP
LÓBLOVÁT
>nebétnem anuD ¤an a llá kal siK
!mekén ak$okal e agárd im hO
,ajállip memeđ ték kiđú neb}}öK
.ajáer međkélme rođ}áhalaV
!gigév enneb anlov matdaram ráB
>kilrézev ia¤áv trebme za eD
,tdamát a}ráđmo€ós kanmia¤áV
.tamá}a s mokalső mat¤ahado S
,neblebekőlüđ a ketgé koníK
>metlehelár tájkó$ kanmú$ub ¤oH
kanávula men le ignál ajník S
.kanátamrah emeđ lőté¤nö¤géJ
!lavárak őtekđer tá tlelö tniM
!lavávađ őlkedse ttotđaram tniM
:abgáliv a kotál rokka ah ,hO
.abáih nát anlov ttotđaram meN
lánágalli$lanjah kni}émer péä
,llá tnána¤ trekrédnüt ődnevöj A
,knüpél ebgelekmöt a nődim ka$ S
.knüsédevét sođá¤ erđé inneV
me}émer ógolli$ ¤oh si megnE
?menléđeble kenim ,ka$ ttotatziB
,togáliv a moráj atóim ¤oh S
.ttogáh ersivöt záđ mabál óg€oB
>kennem kösőremsi abmázah péä...
?kejnezi tim kölőt kanmá}a óJ
neđél ah ,keidlöf ,eb kotajlóä
.nebélezök azáh kotsázatÚ
,estnö en tie}}ök ¤oh ,kotájdnoM
- - e$neređ a zevdek kanáif treM
,kelé nabromo} €im ,ándut ah ,hA
!ke}égeđ eviđ a endepergeM
sujám .1843 ,noĐoP
...GEM MODNOM MEN ?NÉ KOßAV IK
>gem modnom men ?né ko¤av iK
.kenremsi már :modnomgem aH

?kenénremsi már ah gideP
.kenéntöklef si bbálageL
,nebmezek a sokof a $niN
>mendekerev enék ah¤oH
,legel eđđem mavol segre{
.llek intuf ah ,intuf ko't meN
?natsom intuf kéndut si ¤oH
>navelet mejef a rokiM
- si mevíđ ed ,mejef ka$ meN
.simah }áel a gem rob A
,tamobmalag mo¤ahle aH
,tamoromám mođulaiK
:ko¤andah a kentü matjar S
!ko¤av ik ¤oh ,modnomgem djaM
sujám .1843 ,noĐoP
...ETTETMERET ŐGÉ LAGGNÁL
!ettetmeret
>'ebmevíđ
,modok}áh ¤ú
.notalaB a

őgé laggnáL
a garah a ¤aN
,kogrobáh ¤Ú
kénlov ahtniM

,metelé za gásgatnođiV
,mederevek abjab rezE
,anlov memeđ}áel ah¤oH
.anríselet tődnek ráp ¤E
!mere}ek men sárís a ,hE
.nejgere&ip ,kiđtet keniK
,modokmorák to¤an ¤e nÉ
.mogarah a lupalli$ ¤Ú
sujám .1843 ,noĐoP
SÁ{ÁHERMEä
,dalór mettet men löf tze ráM
!motárab víä
,¤av }égel kéred na¤u eT
.motál tnimA
,afla$ et ,víđ et ,víđ et ,hO
!naltadaláH
tzök jab i}}a edév ik :jlóä
?naltadakaä

ko}ágozub isápa$sroS
,nelle a€úS
?avó ik ,ddnom ?ezrő ik ,ddnoM
?mellem edmeN
látlov notzib kenllem e ,máL
,nebéketjeR
laválaftno$ etírekeB
.nepéka&sáB
,akcok a tsom tludrof ¤oh ,mí S
e$neređ a S
lakkaja gív e€éđeđ siK
:etnöđök dáR
- !naltadaláh ,ahha - natsoM
nebdömörÖ
đlobmot avgjaz ,avgorobáH
.nelle dörŐ
moríb ¤ohgila ...đdagad ,đgÉ
...!tetđerek E
djam ,dotju¤¤em djam temelleM
.detđepergeM
sutđugua-suilúj .1843 ,tseP
...ANOBAG A KIRÉ
,anobag a kirÉ
,kopan a kegeleM
aródarriv nőftéH
.kopak absátarA
,si memleređ kirÉ
>meviđ a órrof treM
,ajótara et ¤éL
!menelte¤e sedÉ
sutđugua-suilúj .1843 ,tseP
...ARÁH{OK A MATLÚDROFEB
,aráh}ok a matlúdrofeB
...arápip a mattotju¤áR
,anlov mattotju¤ár zazA
.anlov ttegé men rám ah¤oH
,ttegé nabávaj mápip A
!ttegév a né metnem si meN

,mattálgem trem ,metnem trézA
.nav }áel péđ nnebado ¤oH
,atdameđe ttokar tezüT
>atkar tnima ,si ttogoboL
,ajráp emeđ gém táh ed jaJ
!ajgnál a ¤an má tlov kannA
,ttezén már ő ,metpéleb nÉ
!ttezégi men gem ahgilA
,ttodulaik mápip őgÉ
.ttodalú¤gem mevíđ óvlA
sutđugua-suilúj .1843 ,tseP
...DA MES IM TSÁLATäAGIV TÁH MEKEN JEH
?da mes im tsálatđagiv táh meken jeH
.tamagam monni llek el nabmotanáB
!larrob a lavva edi ,támlagri zA
.laheleb knüki¤e ed ,né ¤av úb A
>mekenné gáliv a ze kiđtet mes¤Ú
,metdevneđ nebmetelé tima ,rám koS
!ertelé i}árap e kos si no¤aN
?evdek gém anlov kenik tzök jab i}}A
,ózgáriv ,af serekö¤ né ko¤av meN
>óda}}of ,gá ttörötel ko¤av menaH
,ajáĐór kenmörö za né ko¤av meN
.ajáfđá¤ gásúromođ a ko¤av eD
,telé men telé ne€i mettőle nÉ
.tehlémer mes timmes ed rebme za loH
,molálah nabrob ráhop e ráb anloV
!monlávgem lótmiajab entehel ¤oH
sutđugua-suilúj .1843 ,tseP
ÉN........L
:¤av ótahnednim !mótokla nÉ
,totatnallip a ađđiv dzoH
kenmeleređ a ¤löh e nődiM
>ttodalú¤ erézüt őslE
kansámollav a nákja nődiM
,etekđer ajgnah tneđ ,őslE
löf íh arkó$ tik ,ke¤el né tto S
!etetniket sevdek sedÉ

sevé đuh E ...?etré kajda tim S
,táđavat le ddev kentelÉ
,tédlöfrédnüt ke}émer péđ A
>tál nebővöj a meklel tiM
,ebgé kenrebme tú kilí} ah S
:tto đatđo tegéssevdü sÉ
lőbgéssevdü igálivlút E
!todazáđ agárd ¤e le ¤éV
sutđugua-suilúj .1843 ,tseP
LADRÖK
>evdek $nin ah ,rebme za súB
.evtev gamvdek a nav abroB
,gidnim im knuđi tréza táH
.gitnip đuh-zít knullá mes geM
,knuzáh ,knécnip
,knuzá}at tti
,nabáđđohpan
.nabám$ok a

knükénim naV
latlázadniM
knuzá}at ttI
knuzá}at ttI

,knükén nav trem ,knuzá}at ttI
.knügéselef knükén nav treM
>}ođđa za dnim sajáđ ,sevle{
?nossagllah ¤oh rebme za áR
,knüznép sik ¤e knükénim naV
>knüzén men im erznép a eD
,rebme za lé gitloh si¤Ú
.rem men ah ,rem ah inetlöK
,knulágoddi ka$ tréza táH
,knullá za kitök men lef gíM
,nabáđđohpan knulágoddI
.nabám$ok a knulágoddI
sutđugua-suilúj .1843 ,tseP
SÉGNEREM
,đtehléf mes et ,ifőteP óJ
¤ohalav dalláv ték ¤oH
kanásádlá e$neređ A
.¤oređđö lőtéhret ¤aN
si eđđödnim a}ámodA
,lad a sé ak$otnal E
nagív ,nasúb előleb tiM

.la$ akétáj dimlezrÉ
inlóđ anlálat ¤í ahtáH
:gnah igálivrédnüt ¤E
mevdekój ?llek im ,maif ,soN"
".dnadagem tnednim emÍ
mozáhur dáR" :¤oh ,ánadnoM
,tĐárav a ,tajábüb A
,donávik évim ,diajlaD
.dsál inlüsetset ázzA
dognah nednim :ríh llek ah¤oH
,ne¤el €€agná&sorob ¤E
ajúrođok acrarteP giM
.neditrüf ta}rá tev meN
ifőteP sé acrarteP điH >nokor rám giddem-giléF
kantahzotđo bbákni lánnA
- .nokobmolná&sorob A
i}}agem dnim :llek $nik ah¤oH
,dekené kiláv é¤¤nöß
ik dotahkar le¤¤nö¤ mengíM
".degeđú&nakras ,dobmoG
,erkezednim lénlelef tiM
?úif ój ,lénlelef tiM
,téjébib deviđ né moduT
.úf nannoh léđ a ,moduT
:dénlelef tze ka$ }ozib eT
>$nik a ój sé ríh a péä
,mánnávik en tekő ¤oh sÉ
.$nis immes na¤u lóbbA
érretsemreze rám ah eD
:motahláv ¤oh ,dedegnE
lén$nik a nav ,lénríh a naV >molatah bbőzégi ¤E
negé za séggüfgalli$ tniM
,neletgév ,naltazotláV
atjar ka$ sé atjar ggüf ¤Ú
- !melebek őgé nab¤áV
,őđđevpél ¤e táh ne¤el ddaH
,mekené aktilak ¤E
ak}á€ ¤e ...trádam bbeđgel a S
.meken gem ajgof tévíä

négév sutđugua .1843 ,őllödöG
NEBŐTEMET
,tiegedi tnal a rok€o molognahlöF
!telé semellek o ,degét inegnezgeM
,tje tebes kos ahon ,za semellek treM .devét atu ¤e men ebkegetegner sÉ
,lad a kiđkeröt arsagam imráb eD
:lezzém itelé za massagola$ tnimráB
laviajgnah neletmörö avzáléM
.le đé}e nabrís a ,nabrís a roknedniM
,meken eké đavat a sotanáviK
>zohgáriv inlűrö rok€o si kolúdnI
,međ a tirágus itípör ebtrek gim S
.zoh ála ketđerek iőtemet mabáL
kaniamlá €omok víđ a kelé ttI
>nebélö naltajarom őtemet klah A
,goni evgezer ajbmol iacákÁ
.nedíleđ ajmolavuf tse za azzátniH
néjele tnah urobmod a korbođ A
>kanpal inetsi ¤e iűteb i}}adniM
>né mosavlo rokim titalodnog ¤aN
.kandagar ebgé za lubrís a ,abrís A
.nabulaf a gonok gnarah apmot súB
.kansá kerebme romok ttoma tördög jÚ
nasotatíhá irésik ajgnahđáß
.kansázodavmah a zohánoh tatloh A
:dnala$ ahgila kenmeviđ esétjeS
,kenődi za rám ezek tehel eđđem meN
,tnala netti đet ab¤á si megne €eM
.kenőj iamlá körö lálah ermemeđ S
,llek eintü ah ,nössü !iken netsI
>aró za ,ajllále mosátufa€áp €eM
,le kotazzodakađ ,ialanof metéL
.arózodavreh a tokó$u$ub ,misráT
!men ,edegne men inréle mosros tim S
:kédővöđ abúrođok nomia¤áv ráB
!meleređ ...gáriv igé ,delev netsI
!géső$id ...ajpan ,agalli$ ilanjah dlöf S
rebmetpeđ .1843 ,őllődöG

...AGÁ ZŰFÚROMOä MÁłURUF SIK
,agá zűfúromođ má€uruf siK
>ajáf kidokromođ nebőtemeT
,lórmolahrís ¤e tza metteđtem ttO
.lóđ nasamlaris €o ¤oh ,ado$ meN
!mogalli$ péđ sevdek ,el lát}uh ttO
.motahtál men ébböt doságo¤aR
!mogáliv tétös táh anlov en¤oH
!mogásnávik inlé táh anlov ¤oH
,élefetse majá} gallabazaH
,élef őtemet a kogallab nÉ
,ajácro }ávolah kandloh a léK
.ajátón ődepe má€uruf léK
,temegne tanáb a tđepe giddA
:temevresek mögö} gidda-giddA
nebmete¤e laggnah a ređ¤e gíM
.nepper abgálivsám a si mekleL
ttözök .31-15 rebótko .1843 ,geđóiD
...MELEREä A ,MELEREä A
,meleređ a ,meleređ A
>merev tétös meleređ A
,ko¤av enneb ,metseeleB
.kotahllah men ,kotahtál meN
,tájá} mápa za mezirŐ
>tájpmolok a mollah men eD
,ersétev dlöz a ¤emár-áR
.erđé međev nősék ka$ ,jeH
má}asedé atkareleT
>má}đirat a leggéselE
,nesé$neređ mettetđevlE
.nebsélötjöb a modóm đeL
,má}asedé ,mápasedÉ
,már timmes tsom kotazzib eN
- kozábih ah ,le ketézzéN
!koláni$ tim ,né si moduT
ttözök .24-4 rebmevon .1843 ,díh€ekéä

ZOHDLITAM
?negedi na€o mázzoh ¤av tréM
?negedih €o már đetniket tréM
,ráguspan ilét tnim ,negediH
.ráj la¤¤af si a€osom ken€eM
,inadnom kénteređ takos eB
>inatílóđgem kelrem gila S
gidep jeh ,inzén kelrem gilA
!giegév gáliv kelénzénlE
,temegne zohdagam löf jlemE
,temeklel tnáđ deken le ddagoF
,nát ilmedrégem ah lubi}}A
.názagi sepék inteređ ¤oH
,meleređ órrof memleređ ,hO
>nepezökrá} léd a tnim ,bbórroF
,knár entüs lezzűt €i pan a aH
.gáliv a anlov ttegéle géR
rebmeced .1843 ,necerbeD
GÁSBAR TNÚGEM
,mettevökle tnedniM
,ttetehel timA
,nebéjef }émer óJ
.teređgem djam ¤oH
tlov jaliđ ,neletkéF
,zűt a tnim ,mekleL
tlú¤gem léđ a te€eM
>zű nökőtetzáH
,gnál díleđ mettel sÉ
keneđgelem niM
sékéb nétse iđŐ
.kerebmerotđáP
ólmo eb€ém matloV
,gatahuz icréB
lajjabor miajbaH
>kanatzodakaä
,€emre$ além mettel S
,nalatjarom ,klaH
a őlel temevdeK
.nabigáriv traP

,kolmohalkiđ matloV
,sagam sé nodroZ
őgröd}}em ttokal loH
>sas ekđüb s málliV
ebélö ¤löv mettel S
,kereb ttezetjeR
ko}ágola$ neb€eM
.geresek ajúB
!matlov men im ...matloV
!kével men éviM
si tsom ak}á€ a sÉ
.gém igér a kaŁ
!mözű men bbávot ,meN
>réb agárd ze treM
lattazodlá €i náT
.ré mes löf jíd A
mozárel ,melereä
,tadocnál ttevlöF
ed ,zagi ,cnál sevdeK
.daram cnál sigéM
ssedper ,meklel táh tsoM
,noda}ráđ igéR
gásdabađ a erreM
!nov ejneletgéV
rebmeced .1843 ,necerbeD
TTOLAH ŐLÉ
,lűred men ik megE
>telekik a őj aH
,lúrob men eb megE
.telet a motál aH
no}okla iđő tniM
,dök u€ámohléf A
gésüvdek¤e tlusáF
.ttölöf meviđ gnereM
,tárabój ,gésnellE
>ketelev metzegéV
,kölölű¤ men tikneS
.keteređ men tikneS
,memörö immes $niN

>motanáb immes $niN
mia¤áv ,mimlezrÉ
.motatlale dnim ,dniM
lüzök misátjahO
:daram ¤e ka$ nerbÉ
lénim ... né majdulA
.ttala dlöf a ...bbélE
rebmeced .1843 ,necerbeD
...TEHEL MEN INATLITGEM KANGÁRIV A
,tehel men inatlitgem kangáriv A
>telekik péđ a nöj ah ,kéjlí} en ¤oH
,meleređ a gáriv ,}á€ a telekiK
.nelet}ék inatíriv ertelekiK
!kelteređ ,kalattálgem ,mábab sevdeK
- kendeklel péđ né mettel ejőtereä
nedíleđ go€osom €em ,kendeklel péä
.nebérküt sojábsövűb kendiemeä
:nebmeviđ kizektelek sédrék soktiT
?megne ¤av ,mogáriv¤nö¤ ,e-đteređ tsáM
,talodnog ték e menneb izű tsám¤E
.taraguspan a őhlef a leđđő tniM
arájkó$ ráv kansám ¤oh ,mándut ah jaJ
:ajáĐór óđú nebjet dácro rédnüT
,kangáliv ¤an a kénnel ajósodjuB
.kanlálah a tamagam mánda'do ¤aV
!agalli$ mogásgodlob ,máer
>akađjé súb metelé ne¤el
,tehel ah ,e¤nö¤ mevíđ ,megne
.tedeklel a gem ajdlá netsi

jgo¤aR
en ¤oH
ssereä
za ¤oH

rebmeced .1843 ,necerbeD
...AVOHES NENNI NÉ KEßEM MEN
,avohes nenni né ke¤em meN
>ahotsom netti mosros ahoN
,si bbáhotsom gém anlov ah táH
?si bbávot tti e-kéndaram meN
>€eh a ze meken sevdek no¤aN
,le nejnem ,đavat a djam ¤emlE
...kogalli$ a ,pan a tehemlE

.kodaram tti né ,kém men né eD
,rékö¤ a meklel ,né ko¤av aF
>lé men gem af a lüklén réköß
,lőbédlöf ik tza méntehpét ¤oh S
?lőbéviđ máktám ólavedI
,avohes nenni kém men trézA
>ahotsom negi mosros ahoN
,si bbáhotsom gém anlov ah eD
.si bbávot netti kéndaramgeM
rebmeced .1843 ,necerbeD
...NÁä A DALAä ,ÓH A SOKÍS
,náđ a dalađ ,óh a sokíS
,mábab kiđiv erőteksE
t}égeđ kiđiv erőteksE
.tnéređ agásnávik kosáM
:kéntehel óh natsom ah ,jeH
>kéndaksoreb ttala náđ A
mábab sevdek s ,anludroflöF
- mántahloraktá ređ¤e géM
arákaja ,mánloraktÁ
,arájótu kénmo} tokóŁ
kenéviđ űh lőtégelem S
!gem kénlah ¤ú ...kéndavlolE
rebmeced .1843 ,necerbeD
...KENÉ ZA LÓä ERSÉTEMET
,kené za lóđ ersétemeT
?kenrésik tik ebőtemeT
,bar idlöf men rám !ikrákA
.bbagodlob atrođzáđ maláN
>ttala kalba za kiđiv ttI
!tdakaf avrís rebme kos eB
,ik temegne kenđiv men tréM
.iknes anrís men bbálageL
rebmeced .1843 ,necerbeD

