TEZMEN RAßAM A
¤oh ,meken kotájdnom en hO
!ttelef knázah killanjaH
arámáđ ő za :né motáL
.teledöfmeđ sros a őä
¤oh ,merem men tnetsi inrék S
,lef astí¤ó¤ metezmeN
,keté¤ihle ,tezmen e treM
.lemedré men tetelÉ
mattagroftá lemmele¤iF
,tiajpal tenétröt A
,meklel ettev arólotnof S
.ttivebgév noh e timA
avrílöf tto matlálat tim S
?leviűtöb kodazáä
tezmen e ¤oh ,matlálat tzA
.lemedré men tetelÉ
nabánoh pén ttemret aróJ
,taraka za ,víđ a ¤E
nednim ttellem kedrézök A
.daramle kedrénölüK
rebme nednim trátlo nettI
- leme tréa}ávláb nÖ
tezmen őznö ne€i za sÉ
.lemedré men tetelÉ
!knüttözök kese¤e katloV
,kemelleđ ¤an ,űh ,atđiT
,kettet tima ,tnednim kikA
.kenettet tréázah A
,noh a tekik ,kötzök tlov }áH
!le etđev noh a agaM
tezmen naltáláh €i za sÉ
.lemedré men tetelÉ
kizrő nevíh nabázah sáM
>itezmen ima ,tzadniM
pén ra¤am a té$nik isŐ
,itevle sé itevgeM
innel kanra¤am ra¤am A
- lene¤éđ ¤av deleflE
tezmen tlu$rokle €i za sÉ
...lemedré men tetelÉ
monlorosőle trém ed hO
?tiektév noh }égeđ E
,netsi e-đel ho ,sros e-đeL
?tigesgem teknim ikA
lőbé¤ek tneđ netsi ¤an A

?lej isátlávgem e-őJ
,na€o tezmen e gém e-đeL
?lemedré men tlálah ¤oH
ráunaj .1845 ,tseP
RÉVTSET TÉK
,márobmic sevdek ¤e mekenné naV
>úif setelű$eb ,kéred giplaT
,úf eleđ kangásuromođ nődiM
.már ajtđaka té}epök gásmádiV
,kolodnog arásros metezmen
:meletjes ótjof ajtírođ meviđ
,meret tto mosátjap sevdek né
>golod saifréf men ze ¤oh ,lóđ

aH
S
zA
sÉ

,ti$ik ¤e kajráv ka$ ¤oh ,ajdnom tzA
,neđel námrofsám levődi djam ¤oH
,neđevlöf témsi ebé¤ek gé zA
.tigesgem ,tepén avrá teknim ,sÉ
,kedepe nabájúb meleređ aH
,rev ebőf rám-rám sádnomel a sÉ
,reveh men mosátjap sevdek né zA
.kere¤ ke¤el en :lóđ sé nöj menaH
>tamagam maj¤ah en ¤oh ,ajdnom tzA
,le¤if si men már tsom za rotábmÁ
,lef ettev téjékőt memleređ iK
.tamak sé ekőt gém lűrekgem djaM
tti avgof lántalusrátemđe ah S
:me¤üznép ótđazrob tuj ebmeđE
,me¤ihle ,e$neređ a ¤oh ,tatziB
>tiakram ajti}gem si armomáä
,ődi za nöjgem gém ¤oh ,ajdnom tzA
,mokal men nabábođ neltetűf loH
mokalba ólí} arravdu kűđ aH
- .őn agárivréd lét a niálbáT
léđeb ¤í mosátjap sevdek né zA
,nasogástárab naltatahdnomiK
nav evdekój seléđ €o kenmeklel S
.léniésem őtetjelef tjab ,túB
,nav aj&áb đor ¤e kanúif ój E
>ő ifréf abmorog ,romok negI
,őjebzök gidnim a&áb đor a zE

,nasofú$ té$$ö azzofoplöf sÉ
.itegrekle lűnelte¤ek melőt S
,le melőt gallab le€€édek treveL
lelö sé latđagiv ,őj arjú eD
.itehtje tiređ ah ,úif ój A
:óđ a segelsölöf s ,nát kotájduT
...?né koríb tik lúmotárabój €I
,}émer a mosátjap ólatđagiV
.ólav a aj&áb abmorog ,romok S
nabiajpan ősle ráunaj .1845 ,tseP
MÉ{E ZA S EGÉSRETSEM MÁPA
:mápa ój ,láttatzib gidniM
,tedegésretsem messevöK
...ke¤el soráđém ¤oh ,datdnoM
.ttel órí nabnoza daiF
,đtü törkö lavólgat a eT
- - kötü trebme né lammalloT
,¤em er¤e ze tnáribé¤E
.köven a ka$ őzöbnölüK
ráunaj .1845 ,tseP
...LÓRGÁRIV A LÉVEL A LLUH
,lórgáriv a lével a lluH
.lótmábab a né kolávlE
,sedé ,dázzoh netsI
sevdek ,dázzoh netsI
!mák$obmalaG
,nájla gé za dloh a lugráS
.}ávolah €o knőttek a dniM
,sedé ,dázzoh netsI
sevdek ,dázzoh netsI
!mák$obmalaG
,argá zaráđ a lluh tamraH
.arknácro kanalluh ke}}öK
,sedé ,dázzoh netsI
sevdek ,dázzoh netsI
!mák$obmalaG
,náfaĐór a gáriv gém đeL
.nát kujtál si im gém tsám¤E

,sedé ,dázzoh netsI
sevdek ,dázzoh netsI
!mák$obmalaG
.7 ráunaj .1845 ,tseP
...GIDDE TIM ,MODNOMLE
gidde tim ,modnomlE
,mattagotrat evtjeR
regnet a té¤nö¤ tniM
.nabkobah bbe€émgeL
,mö¤nö¤ agárd ,gem dllaH
!mobmalag díleđ ,péä
sé kézeré timA
.modnomle ,kédevneä
,temleređ metzerÉ
,attaim metdevneđ S
,memleređ tlov ¤an sÉ
.ajtanáb meviđ ¤aN
,memleređ s motanáB
,kerévtsetreki zE
inrötö¤ temegnE
.kenével dalatlÁ
}émlürök úrogiä
,atrázel tamakjA
moktit nöjőj en ¤oH
.arátdut kenikneS
tlov rehet őnim hO
!menlesiv gidde tzA
attala tlov rođ}áH
!meklel nabódaksoR
đevle }éfpan a tniM
,nabálo&áf kőhleF
nebmeviđ tedepéK
.mat¤áv intemetlE
tsátítđup léđ ü}}öK
,nebőhlef a neđéT
rokka pan a tüslef S
.nebbőtegé lánnA
röđbböt matduzah tőS
>temleređ trékosáM
latlá gásguzah E
- .ttel monik bbo¤an kaŁ
tima ,tnednim đdut tsom S
>metdevneđ ,metzerÉ
inlatđagív e-đgoF

?nebtelelef sajá{
kenmegéssevdü ,jlóä
!ejtđerek ótlávgeM
?dakja gem kili} meN
- - ?e-đlelef mes timmeS
,lénlelef pékim ,hO
...levvle} amén neđiH
...natloh ...evtíretiK
!leđkef nabósropoK
ráunaj .1845 ,tseP
...DETRÉ ANLOV METTET MEN TIM
,detré anlov mettet men tiM
!mekemre¤ ekőđ sik péä
intatumeb memleređ eD
.metezgév attotlitgeM
nebmetelé
,ttetehel
abósropok
.demetet

tim ,đége zA
mennet detrÉ
a ¤oh ,i}}A
eb mévet nÉ

ráunaj .1845 ,tseP
,,,?LÉVEL ÁVOH
kenmie}émer bbeđ et ?lével ávoH
!agalli$lanjah ttegéik nároK
?kelserek nalatđah - >kalgof insereK
?ahalav tsám¤e kujtálgem gém ¤aV
nebélef gatagllah kenjé za djam aH
:tev erdlöf a dloh a trágus }ávlaH
,mepéltá téböđük kenőtemet A
.ttelef domlahrís motjahel mejef S
,lóbdiamlá rokke e-đdnederbélöF
?dá€ođo} sövűh ,€ém do¤ahle sÉ
:lóđ makaja djam tima ,dsagllahgem ¤oH
.távađ ődepe kenmeleređ A
,lóbdiamlá rokke e-đdnederbélöF
?dá€ođo} sövűh ,€ém do¤ahle sÉ
lórmiállip tdaknal dejlörötel ¤oH
.táropáz ke}}ök ólmo detré zA
,lóbdiamlá rokke e-đdnederbélöF

?dá€ođo} sövűh ,€ém do¤ahle sÉ
lótmiajkó$ őgé djam demelleđ ¤oH
.tá nöjlűgelem lőtézüt melbek S
kájda men ik korís a takojtloh ¤aV
...?melev lozoklálat neb}}em a ka$ S
gáđro}}em a mes ,jé za mes ébböt ¤aV
!?meken tedegét rám tatum men geM
ráunaj .1845 ,tseP
TÓSROPOK A TZA RÁM EB KOTÁJRÁZ
,tósropok a tza rám eb kotájráZ
!ebőtemet a ik keté¤iv sÉ
menneb ¤oh ,rám mezén gér géle điH
,epék erkörödnim nojdaramgeM
!ejpéteđđö meklel ,mevíđ ¤oh ,¤aV
ráunaj .1845 ,tseP
!ÓäGNARAH A ZE SÚB EB ,JAJ
!óđgnarah a ze súb eb ,jaJ
,kanzognarah dekeN
aláđaĐór tdavreh ,sevdeK
!kanđavat töneziT
,dósropok nav lánmolpmet A
!netti nav dósropoK
tnék}égelőv delev avoH
.mettih inőj rok¤E
kenmesevdek ala¤nadéV
!neb}}em a nnöfadO
¤av ,temeđe le ddev sé ,jnáä
.megne gem jlatđagíV
?látlahgem si et nálat ¤aV
?tanáb a tlögem náT
a tze dat¤ah indavreh ¤oH
.taláđaĐór bbeđgeL
ráunaj .1845 ,tseP
...äTAGOTÁL MEN GEM NERBÉ AH
,đtagotál men gem nerbé aH
,nabmiamlá mázzoh jőJ

!metelé tlahgem ,mázzoh jőJ
.nav mólavinadnom koS
girokke im lassám¤e điH
>knütléđeb tesevek €O
ónalli nasro¤ ték-¤e kaŁ
.knüdéđeb tlov tetnikeT
,kénem kotázzoh ah ,doduT
>láttotuf ¤ú gidnim eT
nasoktit lóbábođ sám eD
.láttotnallip narka¤ máR
tto degét montál ,tlov mörö S
,ttellem ótja tlí} giléF
za anlov mattál ahtnékiM
.te}}em tli}gem neđégE
lóbkalba za :mázovát aH
>manátu léttetnikeT
?međev men erđé ¤oh ,detléV
.mattál lój tnednim né ,hO
...si desétemet mattál eD
!anlov mattál en tze kaŁ
,ttel dorís €em ,rödög a zA
.alkop kenmeviđ ttel zA
reze temeklel erređ¤E
...etré asápa$ ők}}eM
dlöf a ála ttolluh rokkE
.eréledöf dósropoK
!mola¤na tneđ ,tsom et ¤av ttO
?nojjav mázzoh e-đőjlE
,morak đel avrát roknedniM
.nojloraktá ¤oh ,đőj aH
etellehel nestniré kaŁ
:kendemelleđ őglezöK
,el abrís ¤av ,löf eb}}em A
!keltevök ávohnedniM
ráunaj .1845 ,tseP
...MOGÁRIV NELTEßE LÁTLOV ET
>mogáriv nelte¤e látlov eT
.metelé atđup :¤av tdavreH
>mogálivpan se}éf látlov eT
.melürök nav jé :létnemeL

>a}ráđ mi}émezpék látlov eT
.kotahlláđ men :¤av evrötgeM
>agásórrof merév látlov eT
.ko¤afgem djam ,ho :létlűhgeM
ráunaj .1845 ,tseP
...GOßAR GALLIŁ ßE NNÖF TTOMA
go¤ar galli$ ¤e nnöf ttomA
>néjetetgel gé atđit A
!go¤ar neűrö}ö¤ €o eD
.}éf i}}a $nis nogalli$ ¤E
:imalav lóđ ¤í menneb sÉ
!rágus e dékletE ,dzén ,dzéN"
,tetelé idlöf a tti d¤aH
".ráv degét ő ,ázzoh löf jneM
,tsemörösedé kénnemlöF
,tiveh nalatđah ma¤áv eD
,enetígeslöf ima ,treM
.tih a ,májrotjal evrötlE
ráunaj .1845 ,tseP
...TTI KOßAV NÉ
!mörö}ö¤ őtđéme ,tti ko¤av nÉ
>akodnáraz űh kandomlahrís ,nÉ
ládomlá tim ¤oh ,mettöj inzedréK
?akađjé ősle za ttala dlöf A
:mádomlá tótđazrob no¤an né hO
,étegrek ,ézű pan a tedlöf A
dlöf a ttotatgáv evseebgéstéK
>élöf kogalli$ a s el eb€ém A
...lúnaltadaráf pan a anátU
,kálagra}lütđerek tneletgév A
za innahor ttedzekle ergév sÉ
.gáliv ttolmobgem ,ttetđevdner đégE
étegrek er¤e nabravaz e sÉ
,tzök ajgarah dav s ,pan a tedlöf A
tdagargem ,abáih étegrek ¤oH
,tsökötsü ¤an ¤e levézek jaliä
.tlálat nemevíđ nepé ...atbodár S

>meken bes e tjáf tnim ,őtehlezpéK
trev tima ,za tnim ,tjáf mesgém ¤ú eD
!memörö bbeđgel ,dolálah menneB
ráunaj .1845 ,tseP
...DAMLAGU{ E-MOTÍROBÁH MEN
,damlagu} e-motírobáh meN
!kenmetelé e$nik ttosálE
,levékemre¤ avrá mevíđ aH
lessédevneđ úcra}ávlah A
?kednevöjik atroka¤ dázzoH
,mesézekré intü tjaz gof meN
:kepél naklah éllem domlahríS
,ardáfjef međet tamokó$ kaŁ
- ,ajrá me}}ök assomel si tzA .kerétazah témsi rokke sÉ
ráunaj .1845 ,tseP
?LODÓLO{ÚG SI ET GÉM !TEäÉMRET
...?lodólo}úg si et gém !teđémreT
:kőtemetle tő atóimA
ettepezök őllek kanávah léT
.kődi za kaiđavat na€O
,nezívanuD amís a géj immeS
...ne¤ehtréllegtneä a óh immeS
nebémeđ meklel sé metset ¤oh kaŁ
.ne¤el tétnelle bbőtrés lütneM
?arúrobáh tlüđőb ketlek men tréM
!kemele atsul ?kotđula tiM
,sas őzü tádérp et ,eđév kađjÉ
?kenetívüs men trém dia}ráä
?negé za tőhlef a dotjah men
>taradam ttezbes a đádav
,tiógnallipóh téđ ántalluh
.takallot a rádam ama

tréM
tniM
ddaH
tniM

,kénlet nebbe mevdek ,ménteređ tzE
,teteđémret a intahtál ¤U
lóbáiĐreP péđ €em ,nav meviđ tniM
- .ttezektev áváirébiä daV
}éfőrev gelem e ahtáh ed hO

!men ?aj}úg men kenteđémret A
,lét ne$nin tréza ka$ :etévđér tőS
.mesevdek nnik tto kézzáf en ¤oH
ráunaj .1845 ,tseP
?ABMÁBOä EB äETNIKET TRÉIM
?abmábođ eb đetniket tréiM
!dloh i$náviK
tnim ,gáliv a tti rám €of ¤ú meN
.t€of atnadjaH
mázzoh dosátnallip ah rok¤E
:ttedevéteB
őréf men gem nebvíđ a dátáL
.tetelégnáL
arlálah-telé ttözök vdek ,úB
,táta$ látáL
túb a indeksemledező¤ eD
.dátahtál meN
detniketgem ah - ,tlov rokka zE
,tamocra tsoM
dotál nebröküt :detehlév tzA
.tadagamneT
tnim ,nalatóđ sé ko¤av gediH
őj nannohA - ,mogásnaltóđ ,megésgedih E
.őtemet A
ráunaj .1845 ,tseP
...PAN UääOH TÉK MATTÁL
pan uđđoh ték mattáL
,tedimetet gediH
,takaja naltóđ A
>temeđ ttoku$eb A
dokolmoh matlokóŁ
,ténedé ttolrateL
,tlov mokó$ ősle zE - !dézeré mes tze et S
tlődabmor ,matlokóŁ
>dokolmoh ,morátlO
gedih nabkó$ e sÉ

>tto¤afáer mekleL
,dődefmeđ matlokóŁ
,trátah neltehtnöd E
,ketehpél men lút niM
.trázik lőbme}}em €eM
lándósropok mattáL
,tiajgnál ká€káf A
,terekeđđá¤ a sÉ
>ttiv ebőtemet €eM
,si magam matlov ttO
tnah a tnima ,mállaH
lőrilé kósá zA
...tnahuz dáer nápmoT
!kodut tnednim ,tnedniM
>metehih mesgém sÉ
?e-molá men zedniM
.mezedrék evdektéK
,ke¤em kotázzoh sÉ
:téđetređ ketniket S
demeđ e-motál meN
?tége setelködnüT
ttünednim ,motál meN
,meserek abáiH
sé ,kerétazah sÉ
.nesevresek koríS
ráunaj .1845 ,tseP
?MEVDEK IGÉR ,ET ßAV LOH
?mevdek igér ,et ¤av loH
!úif dav ,sokjap eT
,derévtset}á€ atlávlöF
.úb além ,naltóđ A
,mevíđ tlov deređkétáJ
!dázodroh men ávoH
dettiv ,avnahor tnékli{
,tá nogáliv ¤an A
láttoltobgem ergév gíM
ttölöf molahrís ¤E
,ređkétáj a nebdetse S
.ttörötéttek ,meviä

ráunaj .1845 ,tseP
...GALLIŁ A LLUH LŐRGÉ ZA EL
>galli$ a lluh lőrgé za eL
.kanlluh ke}}ök lőbmiemeä
?galli$ a lluh trém ,modut meN
.kanlluh tréttolah mie}}öK
>galli$ sé }}ök lluh ka$ ,lluh kaŁ
.kan¤of mesgém ,kanlluh er¤E
ráunaj .1845 ,tseP
...NOZA SÖNÖLÜK ANLOV IM
,noza sönölük anlov iM
modo€osomle ahén aH
?ttelef déđeb sáfért ,mádiV
...türed tatum si gé sőhleF
,tüsik pan a nődim ,¤ohkaŁ
.depergem elbek őhlef A
ráunaj .1845 ,tseP
..{ÁELSIK AGÁRD SEVDEK A ,Ő
,}áelsik agárd sevdek a ,Ő
>temevíđ kátkal telé za s Ő
}émer a ,takáf a }ékper tniM
.temeretrédnüt e évöđtÁ
...kévivle ...tnemle mák}áelsiK
,kikal nabzáh €ém a tnala tsoM
ajatja trázle ređ¤e ken€eM
.gipantelétí za lí} men geM
...metelé tnemle la}}áel a S
,tdaram nnikado ...etrésikiK
té€ehkal igér inlalgofle S
.taraka immes enneb ne$niN
,serü sé sednö$ mevíđ ttel ¤I
>nalatkal ,súb ,záh tlutđupel ¤E
,}émer a ,}ékper avrá za tjaR
>nabimlavuf misátjahos gneL
,$nin ajólopá nödlöf a trem S

...élef gé za lef ,kiđkerötleF
sédekleték ótnor a ka$ ,hO
- !éneđtem men le gidnim tájraS
€em ,nebmeviđ ókal jú đel ik S
?llá nabmor pékgév arákosmeN
,etemer név ¤e si bbelöfgeL
.lálah a etemer a ze sÉ
ráunaj .1845 ,tseP
...TTELLEM AMLAHRÍS MATLLÁ
ttellem amlahrís matllÁ
...lekkezek tnofebtđereK
...tnékrobođ naltalúdzoM
.lemmeđ ttözgöđ arbmod A
notrap a sójah a llÁ
,téđ tniket neregnet a S
€em ,évet ássudlok €eM
.té$nik nednim ettevlE
ráunaj .1845 ,tseP
...TIMA GÁSGUZAH
,mattollah rođi}}a tima ,gásguzaH
.moladjáf ¤an a sepék inlö ¤oH
,nabdagam lánlov men gér rám nebnölüK
!mola¤na sedé ,ménnükef deleV
ken€em ,eđjef selé men moladjáf A
...lőd ajáf telé za lótásápaŁ
,nassal ,nassal €em ,geréf moladjáf A
.lőleb gár tsáv€of ,avdaráf men eD
ráunaj .1845 ,tseP
...LASSÁLATäAGIV KAŁ ,MITÁRAB
lassálatđagiv ka$ ,mitáraB
!megne kotánatíromođ eN
te€ema ,$nik nelte¤e úb A
>metlökörö lőtmeleređ A
,mevíđ izrő nevíh te$nik e S
,tahllá men neserü viđ a treM)
,ajókal gidnim ne¤el ¤oh ,lleK
(>tanábúb ráka ,mörö rákA

mánlozokét men le te$nik E
,mes tréerö}ö¤ nednim dlöf A
davlo állad ajbarad nedniM
.nebé€ehűm soktit kenmekleL
,zehtelüpé ¤e ők lad nednim S
>ajgof inré tekőhlef a €eM
đel telüpé se}éf ,ekđüb E
.ajnoehtnaP mattolah sevdeK
ráunaj .1845 ,tseP
...!JŐJ ,äAVAT ,JŐJ
- ,leđđő za málodnog - "!jőj ,đavat ,jőJ"
>le đőj lammogásgodlob trem ,kalráV"
,mobmalag péđ ,ujfi đel nulaf nniK
>montagotálgem tő đel dabađ sÉ
,kénnel erdlöfrém záđ előt ah¤oh S
.kénnem ajázzoh si lőrdlöfrém záä
,ersélelö-lanjah pan a nöj aH
,ersétđerbélöf-jé pan a ¤em aH
,epéleb ah ,nátluz a ,dloh a sÉ
:ebémeráh gadzag so}á€galliŁ
.keđél aké}rá űh mobmalag nÉ
.kenésépél nednim ejőtevöK
dogáriv !đavat tnim ,emleređ gíM
,ttozári$ik nélbek őlűgeleM
izűđ togáriv e ő gíma sÉ
:izűt ermeviđ né lassáluriP
?e-gésneltetehel s ?énzűt men trém S
.egév a dneel kó$}ođđa}em ¤oH
!erézüf sotalli kanđavat ,jőJ
"!eréjef mese¤ej löf kele¤eT
*
!erézüf sotalli kanđavat ,jőJ
.eréjtđerek ajrís löf kele¤eT
ráunaj .1845 ,tseP
..MEKENNÉ TELÉ ZA ÚROMOä EB
,mekenné telé za úromođ eB
!mesevdek kéttemetle atóiM
,agáriv đő za tnim ,kegnezél ¤ú kaŁ
levisézekré őlleđ nednim €eM
,le talluh tomriđ tdaráđgem ¤e-¤E

.ajráv tásálumik levőf tdeggü$ €em S
,nahorgem atroka¤ moladjáf A
,najaliđđegrém ,dav őzehé tniM
.ne€ém ajgáv ebmeviđ témrök selé S
,takoktá nelle sros a kotláiK
,tatum te}}em kenrebme za €emA
.nejpél en éleb ¤oh ,ajtlitgem menaH
>motanáb amén ,sedne$ röđbbötgeL
.modut men etniđ ?kelé men ?kelÉ
>motárabój ték-¤e tílóđgem sé nöJ
.kelelef náktir erkiedéđeB
,kenettöj ah¤oh ,rok¤e metlürÖ
.motál nebbesevíđ ,kennem ah¤oh ,tsoM
,nalatléc el s löf kogno€ob narkaß
- ?na¤oh ,modut mes tza - gím ,kogno€oB
,keré zohámlahrís }á€sik agárd A
>temegne natto trat }émer sedÉ
...depergem mevíđ djam ¤oh ,melémeR
!ke}émer a gidnim ,gidnim kanla$ tréM
ráunaj .1845 ,tseP
...?TÁH MÁDOKäANAP
málođanaple ?táh mádokđanaP
?kenkerebme za tájúb ,tájab meviä
kemre¤ a ,éđtemgem tájju ah ,tnékiM
!máer ne¤éđ ,ne¤éđ ...kidokđanaP
?tréim si erétgév đanap a tlov S
kenlebek ótatum tévresek điH
,kentezif la}}úg ¤av lammolanáđ ¤aV
.trés kisám tnim ,ki¤e ...llek mes ki¤e S
?tamosros lavóđ mattahdnomle ¤aV
,kelél a nődim :za im ?mátahdnomlE
,kenésevdek ólrop ttellem amlahríS
.taris tetelé ólúf abník ¤E
mádokđanap sigém ,sigém né sÉ
,kenkerebme za nává¤ ,neüklelsiK
kemre¤ a ,éđtemgem tájju ah ,tnékiM
!máer ne¤éđ ,ne¤éđ ...kidokđanaP
,modokđanap men ébböt ,ébböt eD
,melbek inzotláv gof éttegiđ sövüB
neb€em ,intezev tú gof men ik nannoH
.moladjáf a lé nattozoktálE

ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
...ŐDI ZA SOVRO SAMLATAH
bbótu-bbőle >ődi za sovro samlataH
.gofeb tebes nedniM
djam latlá sovro ze :kedevneđ ti}}emráB
.kolu¤ó¤gem si nÉ
,ezütmálliv kőhlef tétös tsom €em ,úb A
,arágus dloh sajá} đeL
metezekélme díleđ lláđ inlöködnüt €eM
.arávat nalatjaroM
ezek ódaráf men sros a nálat nof sÉ
,teletök sáĐór ¤E
sé ta¤ávtelé za djam izűfeđđö €eM
.temevíđ tlüpélöF
kóđ a sé ke}}ök a ,ótahlodnog ,rokkE
,kentehel kűresek iM
dnom tu$úb erkörö víđ tröt a lekke€eM
.kentezevlé ¤av -}émeR
melebek tlűh nődim ,tsom ménteređ trézA
,nalatgásnávík s ,-¤áV
,ado kénnemle ah ,tsom ménteređ trézA
.nav ekletE lohA
,temetlé tdaráfik ,lálah ho ,lef dlelÖ
,ebőtemet a ddet sÉ
őlüđ a tájtazgam tda}uđle nélbek tniM
.ebéje$löb iđéteL
,¤e ka$ mosátjaho ,kolahgem ah¤oh sÉ
:ketelőt ,mitáraB
}áelsik sevdek a éllem a megne ¤oH
.ketessemet élleM
nelefjé nednim djam ,kniamlá katlov kiM
,kansám¤e tto kujdnomlE
avađ őtđerbé ah ,knuludni erređ¤e S
.kansádamátlöf a gneZ
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
...KNÜDLÖF GERÖ KIäTÁJ
knüdlöf gerö kiđtáJ
>kanpan a laváragus lataiF
tzök ségle}e sokjaP
.kanda takokó$ kansám¤E

,nimálluh anuD A
,kenkédiv a né¤löv ,nécréB
,nokokalba ,noko}roT
.kengé kiajkó$ lohnedniM
pan a üvdekój €O
,nétnemel üvdekój >néttöJ
ántál si men ahtniM
!mékletE sedé ,tadomlahríS
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
...GÉM KANTATUM TEKÉK
ődre lovát a gém kantatum tekéK
?kelevel dlöz a niáf ótíriV
?ném jaliđ tnim ,anuD a gém kizkétjaT
,névmeret tjar tnéksocrah őremkav aH
.getegref a tő idzek integreK
?lanjah a ,gém }ođđa}em péđ a lúriP
>topan a ,ajráv té}égelőv aH
,¤evzö súb a gém rís tekű}öktamrah S
,¤emlöf zohkogalli$ a nődim ?jé zA
.totazgam avrá kos a ajtál sÉ
,rok¤e tlov möröktál neltetehrémgeM
:tekeze motál men rám tsom menaH
,ajrakat mesevdek €em ,bmod sik a zA
,arsagam naltahtáltá lék evzén máR
.tege sé tedlöf melőle tjerle S
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
...NEBÉTELÉ AH
anlov metteređ men nebételé aH
:tékemre¤ sevdek kötrüf ekőđ A
,memleređ ,metelé ttedneel évÖ
.kévükef no¤á ittolah nődiM
!no¤á ittolah a tlov péđ im ,péđ iM
,lláđ u&&ah se}éf ah nablanjah tniM
:noláđaĐór ilét a óh atđit tniM
.lálah réhef a ettölöf ttegneL
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP

...TTÖDÖKäÜK NABÁBOä E
za ttödökđük nabábođ E
,ettölöf lálah sé telÉ
telé za gíM
,tepéđ a tŐ
.ettetđevle ,tsevdek a tŐ
tő mátaris nabábođ E
:levéregnet kenmie}}öK
mesédevneä metél ¤avvA
- !le éle} men trém tregnet E
>mosákal đel nabábođ E
,netti monkal đel ník sedÉ
,monkal nettI
montahtál tŐ
.nebmikélme rebé gidniM
ah ,neđel motanávik ¤E
>innem llek le lóbábođ E
megne ¤oh ,zA
nenni rokkA
.ik ne¤iv avol €áhiM tneä
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
EJŐDEFMEä ILÉT DLÖF TLOH A ,ÓH A
,ejődefmeđ ilét dlöf tloh a ,óh A
tá nejé zA
erőtemet A
.tlláđeL
pan A
arágus gediH
naromok zéN
.arágáđro atđup kattolah a eL
,nebőtemet ¤an a óh a degne meN
lűde¤e kaŁ
ajrís ekletE
>lűröK
tti eD
,lőt}éfpan a meS
,memeđ menaH
.lőté}}ök ódakađ kenmemeđ óríS
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP

...TNÁB NOßAN NŐDIM
,moladjáf dav a tnáb no¤an nődiM
,mo¤ahle togáliv a ,tsoráv A
kerebme za loh ,ik ke¤em ado S
,keneđkef avla ne€ém gitsepaN
,ráj erélef jé aró za ah eD
:rágusdloh agrás gnosúb tzök kőhlef S
,dakađgem amlá kenkőgredneđ A
,takojá}at tétös ,€ém káj¤ahle S
,avotét kanráj nabáhur réhef S
.avađ sakak a tedrih tlanjah giM
né ,ebőtemet a ,ke¤emedI
,nélejjé seđév kanmiamladjáF
ttelef momlahrís agárd ,netti ah S
,deregem asárrof kenmiű}öK
:lű¤ev mojahós zöhkű}ök a sÉ
.lűsedne$el nák$assal mamladjáF
*
,nesedne$ djam gém má keđel rokkA
!mesevdek sedé ,međkef déllem aH
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
...ARÓ ZA TTÖTÜ TŐTTEKNEZIT
,aró za ttötü tőttekneziT
,aróđgnarah a kéderbélöF
¤e nabmábođ tétös mí sÉ
kala réheF
...¤emel sé -löF
,kalatráv ti}}a tik ,¤av et ,¤av eT
kanájáf mogásgodlob ,¤av eT
!e$lömü¤ tlluhel ttőle ődI
,kanllá avrátik miajrak ,reJ
,estnih ardakja tájkó$ ¤oh ,makja đék S
...!mobmalag sevdek tlűpörle ,reJ
:nognah samladjáf ,klah ak}á€ a tlóđ eD
meserekgem bbőle !jllágem ,jllágeM"
>metelé ttetđevlE
nabrís a tto lüklén telé ,dsáL
:golod úromođ na€o innükeF
...nav gedih €o sé tétös €o ttO
>koraka inlé arjú nÉ
meserekgeM
.metelé ttetđevlE
?dalán $niN
- ".datlálatgem ah¤oh ,kelrék ,ađđiv ddA

,malán za $nin hO
,matlálat men geM
!detelé agárd matlálat men geM
...!ddev emí :llek mé}e za ah¤oh eD
máraka indatá S
,metlé nodjaluT
}ámotál a rám eD
.nebjé za tnűtlE
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
...MÁ{A ,MÁ{A
ho ,má}a ,má}A
!a}a bbanalatgodlobgel s bbojgeL
,de}émer táh $niN
?anatláveb ólav }évsöf a tiM
tnim ,dézödlükiK
>teke}émer a ,éóN tájbmalaG
sélűsejlet eD
.ttezekré mes ¤e gem lavágá dlöZ
:de}émer ősgéV
,inetűh gof gem dolálah djam aH
kentígelemlöF
.ie}}ök őh dekemre¤ ređ¤e géM
!et má}a }égeä
>deken tuj mes sálatđagiv a zE
tie}}ök atríslE
.dekemre¤ nájrís kenésemlereä
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
..TÁH KALRÁV ABÁIH
?lútneze táh kalráv abáiH
!mekemre¤ péđ ttotarisgeM
?meken ébböt đnelej men geM
létnelejgem narka¤ gidde tniM
.nekejé sednö$ nabmáboä
>léfjé za őjle ,jé za őjlE
.delev őj men ?őj anđah iM
,demelleđ őgnel motál meN
lavá}ráđ ttörötle me}émer S
.tememeđ tda¤áb eb mödöF
?le đdaram tréim ?lével ávoH

!}áel péđ sevdek erkörÖ
?nálat tđeji mácro tdavreH
:lótmácro tdavreh jléf en ,jléf eN
.}ávolah €o kével detrÉ
,lóbdoris gém ređ¤e lef jőj hO
!kala}rá bbágárd lénnedniM
>kalassál ređ¤e gém ¤oh kaŁ
,múb nav erdehret ¤oh ,ddnom nátzA
.kalatírobáh men ébböt S
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
...TNAL A RÁM GGÜF
,lűneltetnirégem tnal a rám ggüF
,metlekenéle temevresek le€€eM
kenénötröb rís a ,detré ,mevreseK
.memleređ ttotaráz ávájbar körÖ
,lűneltetnirégem tnal a ggüf ttO
:nabmolagú} além a lűdnepgem ah S
,ejénez kenređgnah seđđö za men zA
.nattapéttek €em ,ka$ ajgnah rúh ¤e-¤E
ráurbef-ráunaj .1845 ,tseP
ZOHRODNÁS TOHAV
.ajtnal őtlök a tneä
tésédökűm dlöf A
lóbárobátgalliŁ
őzén lekkemeđrŐ
>a}ámoda netsI
őgzer a léđeb Ő
,nebékené korúH
,galólatđagiv djaM
.evtí}ef gidep djaM
e}ére pén a tniM
lóbávgam ttetevlE
¤av ,tara t€oknok ¤aV
a pél avdorotnáT
sévkeröt bbesemeN
lőré}évsö atđiT
sálúsajlael A
.ebérdög sopađI
,ajtnal őtlök a tneä
tjáf no¤an meken sÉ
,na€o nav ¤oh ,montáL
,nav sévek men ¤oh sÉ

zehgéstneđ e ikA
neőremkav léf meN
,lajju se}}eđ inlú{
cralá se}éf ka$ ¤oh S
,edéđeb őtlök koS
kenéviđ tétös €eM
.ajrakat tiajtloF
kenmiemörö bbeä
,pan noza tlov ajpaN
delbek et a neb€eM
,mattál nebéketjeR
denneb ¤oh ,mátahtál S
,rebme s őtlök a ¤E
kandolad s dolad ¤oH
,devíđ ,asárroftúK
tnim ,tnára¤e atđiT
.arágus sé pan A
matda lammolaziB
itárab temezeK
et sé ,arsátíroä
>dátíđat men ađđiV
tlűhgem ekletE ah S
men tnala tto evíä
kanrís a kénalroP
naltagalli$ sé -dloH
¤u ,ha :nebélejjÉ
dotárab ka$men náT
.rok¤e anlov metteL
tatlum a ...!tnétrötgeM
,evresek nelej A
amlaris nelej A
.itmeret men ađđiV
,et bbálagel dstíh}E
gástárab a dstíh}E
lavájalomaĐlaB
,téjbes megésetđeV
rok€o ah ,dnáb en sÉ
köggü$ evgneremlE
lekkemeđ ólumáB
,nácra kendesevtiH
!motárab ,dnáb en ,hO
,erévtset ódavmaH
ekletE }égeđ A
tisánov ttetđevlE
>natto ka$ mesereK
kölűzök kelel ah S
:si tsévek őnimráB
tlődle ken}émer A
lóbákonra$rédnüT
nepéke€kere tneä
kenmikélme motraT
,nabárát$nik agárD

sétjelef a mözrő S
,lőtézek őlrötlE
lótsá¤afgem a tniM
togáliv a izrŐ
.}éfőrev gelem A
ráunaj .1845 ,tseP
NÉ SÉ GÁLIV A
kanmotalátu sé mesétevgeM
!deven a rebme ,a¤rát }ávtiH
,et ¤av ekéderpös teđémret A
.ttelef teđémret a €árik men S
nájpan ósótugel sétmeret A
,tedegét netsi za ttotoklA
,nabáknum a rokke rám tdaráflE
.ttetehtmeret men ésselej ¤í S
mevíđ s ,rok¤e degét kelétereä
,etök tegéstevöđ űh deleV
ttel motalátu sé mesétevgeM
>ekemre¤ sőttek géstevöđ E
,tsám đlemedré men et ,kelremsi lóJ
...totalátu s tsétevgem tnim ,meN
,táplat sám dola} ¤av !konraĐagloä
.dotala} lassám daplat ¤avvA
!aráp uromo} et ,nát deđih tza S
?ko¤av bar na€o si né ,et tniM
erdeteré$id né ¤oh ,deđih tzA
?kotagllah ardotazála¤ ¤aV
nabsári sé nebttet ¤oh ,deđih tzA
,gár egréf kansádógga megnE
:nabmagam mezedrék avgnorođ sÉ
?gáliv a inlóđ erre gof tiM
:gem ddut edmá >dotál kanój ah ,ddiH
,nebimmes delőt köggüf men nÉ
kanágam ttotđaláv tatú €imA
.ne¤em tsene¤e atjar ,mekleL
,denlemelöf megne kiđtet ah sÉ
>tado}ávláb tnim ,löf jleme mÁ
,eréjetet dejef đtetlülöf aH
!tadagofaglođ mogúrik djaM
ráunaj .1845 ,tseP

INNEL MEN ßAV INNEL ŐTLÖK
,tanallip soktá et ,ttozoktá ¤éL
,mátatnagof neb€eM
,kenérebme ník a lanník neb€em ,et S
!má}a tlűđ kenőtlöK
a et ,teđétlök hO
,ajóláhkóp afla$ víđ nalatúnaß
kando€gof nátuza sÉ
!ajótagotjof nalatmolagri €O
,láviđ takos €o et rám lőbmeréV
!kóp uknáluf segréM
,katláđuk néte€imráb dialáđ eD
.kótahtaggađle géM
,takoza mepéteL
,mevíđ kátnof-kéttőđlütđerek tnimráB
:rám kenettőneđđö ah S
!mepétik si mevíđ ttü¤e kölev ¤U
né tegréf sokli¤ e lőbmerév eD
,molalzih men ébböT
t€ofle ,ttovíđik a ennel im ,si¤U
?molatuj a tréréV
,bbelöfgel géső$iD
>immes ótíkavle té}éf međ a zE
:sédrék ¤an si za gém sÉ
?innel mamlatuj e-gof si immes E
,nátuze mođú nodó€of seléä
!gásipannednim hO
dosá€of sedne$ sé ,djam melev đgallaB
.gáv men ézök kálkiä
,meven ,merih đel meN
,kanráv mes iajrak gásgodlob a náT
,mamlagu} sigém đel eD
.kangásgodlob a elef molagú} a S
?táh erkörödnim kajluménle sÉ
>metelé ređgnah ¤E
,tattolmorle tnim ,tza s ,gém pé ređgnah E
?me¤etlöf ergöđ A
?memörö nossagllaH
?kanmamladjáf ébböt ajgnah ne¤él eN
,regnet a e-tahtagllaH
?kannahor keđévléđ nimálluh nődiM
,ahos le kal¤ah men ,teđétlök ,meN
!le kaltah¤ah men treM
kenlebek trötö¤ a kalgof inlálpáT
.levirév bbórrofgeL

,đđéme ,jpét :monáb meN
,koráv mes tsátattagllahgem lótkosáM
,kötlök ,kelkené trézA
.goráviđ men ik merév pe$ ősgév giM
ráurbef .1845 ,tseP
KE{{ÖK TTOTJOFLE
,imalav ttotnábgem ...!kéntahrís ¤Ú
.lunaltatahdnom ,ttotnábgem no¤aN
:nokor kelél a levőhlef a sÉ
.lluh ejőse nődim ,lűbbe}}ökgeM
,metehleviđ men ,korís men né eD
.korís men ébböt ¤oh ,mádagofgeM
,serü €o si¤ú mevíđ ...!ke}}ök ,lE
.kotaj€ofado ,enneb ketréfgeM
ráurbef .1845 ,tseP
RÍH
?eríh kenőtlök a ,ríh a za táh iM
?e¤íri sé ajdnolob a i}}a ¤oH
?anátu grávos men ik ,e-nav ,e-naV
?a}ávláb men za kenik ,e-nav ,e-naV
,af €éberet segésnöf ríh a !nátlém S
,aké}rá bbasápmop lénkéđ i€áriK
,ajtju} arkodazáđ ik tiagá dlöZ
,atjar gof men eđév teđé}e ótnoR
kangáliv ősék a iajtazgam ázzoh S
.kanráj lattatíhá inlokodnáraZ
!ajáfná&sorob ríh a péđ ho ,péđ hO
,ajtnáb men sádavreh ah ,ado$ si meN
gásgodlob tlokli¤gem a tévöt neđiH
.kássom iű}ök sé erév ttotnoiK
ráurbef .1845 ,tseP
GÁLIV ILÉT
,tágam ikalav etlögeM
.tődi túr a tze atzoh zA
ré}át a locnát ,léđ a juF
.ttőle ke€ehűm€ébrob A
?nabánatsom gásgodlob a loH
.nabábođ gelem sogástáraB

énsomáđpan ,somáđpan A
>tísah sé leđérüf tóksuT
kökemre¤ nabá€óp córaD
.tísiv t}esrev leđđévléđ A
?nabánatsom gásgodlob a loH
.nabábođ gelem sogástáraB
ála s löf lekketpél ¤an ráJ
,ne€ehrő za anotak A
>tietpél ajtaglálmáđ sÉ
?ne¤et si tim tsám nabájníK
?nabánatsom gásgodlob a loH
.nabábođ gelem sogástáraB
tótsotórd ubáluđđoh A
>ilepec tájábug ttopoK
,akirpap tteré arro zA
.ie}}ök kan€of lőtgedih S
?nabánatsom gásgodlob a loH
.nabábođ gelem sogástáraB
đéniđrodnáv a lognaraB
>gikisám a lótulaf ¤E
,na¤u $nin ajáhur geleM
.kizehé latlázadnim eD
?nabánatsom gásgodlob a loH
.nabábođ gelem sogástáraB
agof gocav ...?}ágic a táH
>ttala korotás so¤nor A
,¤emeb sé léđ a tatgopoK
!dabađ :lóđ men }ágic a ráB
?nabánatsom gásgodlob a loH
.nabábođ gelem sogástáraB
,tágam ikalav etlögeM
.tődi túr a tze atzoh zA
ré}át a locnát ,léđ a juF
.ttőle ke€ehűm€ébrob a
?nabánatsom gásgodlob a loH
.nabábođ gelem sogástáraB
ráurbef .1845 ,tseP
...KANZOGNARAH TELED NAB{OROT A
,kanzognarah teled nab}orot A
.pan a tüs eréjetet mejef A
,morís anlov lezök na€o ah ,jeH
.moké}rá za divör ne€ima tniM

>kere¤ a tedébe za atzohiK
.ketdlük si trob sik ¤e ,motál tnimA
>metírüik ka$ ed ...!ú}avas eB
.metelé za bbú}avas gém neđih
!telé nalatsádlá ,telé ,telÉ
?dezgév rokim melev dosádamáä
,levérih netsi jnem :dodnom rokiM
!leddőteređ ólrop lázzodalroP
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
ÓJ SI ßÍ
,emérp métnem a ttopokgeM
,ebrög ,sádĐor mú&nakras A
,avpa$erléf mám$uk a $niN
.evrödöpik mođjab a $niN
,ken}égel súb €i ój si ¤Í
,ajáĐór tto¤ahle tikA
,ne€ém ebdlöf a tnemel sÉ
.ajár kessehzén si en ¤oH
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
...äÉVLÉä A SROß ,RÁDAM A SROß
,đévléđ a sro¤ ,rádam a sroß
>málliv a sroß
rá&eb idlöfla za menaH
!má bbasro¤ géM
zeređ tóki$ emlekő aM
,netémek$eK
si tá panza lánnotrámtneä
.nevér a ¤eM
ajdale tóki$ a panloH
,norávréheF
pol si tajú gém ,ajdalE
.norásáv E
lohalav rám nátupanloH
nekerek$eB
:nókaf u$rak ¤e logavoL
.nesered A
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP

...ÓGÁREKŁEK A KILSORIP
ógárek$ek a kilsoriP
.ttellem akrá őlőä
sádro$néhet nabkorá zA
.ttellegem ajá&uK
d}áh en ebzív ,sádro$néheT
!tekök€öka&uk A
ken}égel kos ¤oh ,e-doduT
?degéselef kiđteT
kizeké}rök nabmottalA
>ke}égel a dazáH
.taká&uk a kojár dstíđU
.kenőnlef rokim djaM
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
...ÓłOF A TTOPAŁIK
,ó€of a ttopa$iK
.ját a kiđú nebzíV
,lokal neziv a lúT
.jráv en ,máĐór sedÉ
zívrá za ettivlE
>tadih a ,tsétlöt A
lóbdih a ¤em ttomA
.barad ósótu zA
lórmolah ¤e magaM
>neziv a tá kezéN
lütđerek nezív A
.nesebes lláđ bmalaG
:na¤u modut si meN
,názagi e-bmalaG
za ¤av ...lláđ tto imA
?nát mosátjahos nÉ
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
TSEP
!naltatahdagat ,tseP ka$ tseP ,abáiH
,matlov ajtárabój gidnim kentseP né S
.mogof tájtráp táh ,llek ka$ loha sÉ
.mopan semellek kos meken tti tloV
:kotahlorobók náctu za 'h tláviK
.ko¤av bbagodlob lánkola¤na zA

,mosádokđémáb ó¤iksáiró ¤E
.nogásakospén a kidózuhgigéV
,sekedré na€o nednim tti nátza S
.seper ¤u ka$ nebémörö viđ A
,asádokzofop kosaniagrav A
,asálozágrebme kanki$okréb A
káfok őlöröp a ,kőđtembeĐ A
.kájtattalum negi dnim trebme zA
nebődi péđ ah¤oh ,intál gém llek tza S
>menőn akrabakrat a lék arátéS
,ettegniret ,kepéđ im ,kő kepéđ iM
.evmötik lutáh sé evtsefik lőlE
!kanráj konálđra ő$id a loha táH
.kanrásávmorab nátza mezeven tzA
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
NÁBRO
úifréf avrogom ,romoK
,nábrO tloV
tlurip lanjah mádiv €o ráB
.nárro zA
tréza pé avrogom đih eD
,nábrO tloV
tlurip lanjah mádiv €o treM
.nárro zA
agam tnáribé¤e akO
,nábrO tloV
tlurip lanjah mádiv €o ¤oH
.nárro zA
ttovi téléfrob kedrémeT
,nábrO geM
tlurip tréza lanjah mádiV
.nárro zA
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
ZOHSROS A
:előleb đel őttek ,sros ,kodnom te¤E
,dda timleređ }áel ¤e ka$ mekeN
ebére$ medegnetá né etteré S
.tamogássóda ...nednim ed ,nedniM
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
PAN A

?pan a za im ?pan a za iM
.péknodjalut za pan si meN
,sám immes táh ...?táh im na¤U
.kérobubnappađ ¤an ¤e tniM
úifsáiró imalaV
,netelek legger ajúfiK
- .notagú} etse nattaptéđ S
.ne¤em ¤í pan nednim ze sÉ
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
NEBZÖK GÁSTALUM
.mitárab sevdek ,kotassalum rám tsoM
>nav egév kanmogástalum né zA
,kedéđeb sémle za ,kogásafért A
.nalatnođah dnim ,rob a ,kené zA
?ajtalodnog nav si trém kenrebme zA
:ko¤av dnolob na€o né ,kotássáL
ebővöj ,nelej a bbagívgel rokiM
.kotalodnog a nötgör kandagaR
,đévléđ nelte¤ek a za !ővöj a zA
>téđetređ ,teknünneb láliztéđ €eM
?knusázoklálat gém lútnoza e-đel S
?térih kansám¤e ka$ e-kujllah ¤aV
:ríh a iléđeble djam ,kujllah ,negI
...nnelado ...kiđgu} ze sé zE
!telé za airótsih nalatnođaH
?neletgév men trém ¤av ,nav si tréiM
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
LŐRMIESREV äOR
inrí kéndut men né náT
?tekesrev ój gidniM
e}éreőf mevíđ eD
.teteređrebme zA
ah gidep rám ...!nabólaV
,kori tój ka$ gidniM
a ¤ú kenénnel éviM
?kosukitirk }égeä
ek$imalav tnéknődI

,llek ka$ si kenkezE
tokédalluh nednim kő S
.lef kanlaf lerrö}öß
,ke}égeđ kanajdógáR
!kenejdöksőlé kaŁ
,modóla$ men ah ,neđiH
.kerebme si kő náT
suicrám-ráurbef .1845 ,tseP
ZOHMIASÁTJAP ITSEP ÓJ NÉ ZA ZOHKOZA
,tli}gem ajatja mönötröb ,haH
- ?latavih a e-nötröb meN gásdabađ agárd a taglokóŁ
.laviakja sezüt ,sedÉ
,kelél o ,errem ...?ttel ávoh meklel eD
?kenéviv errem iságohus da}ráä
,rám đlüpör eđđem im ,eđđem iM
>tu za dettőle neltegéV
danátu annahus abáiH
.tuj 'es abdomo} ,ek$ef A
...!abgáliv eđđem a nátu meklel lE
?atnáb im ,ađddnom ,víđ ?trat im ađđiv eD
,jáf ¤ú talodnog e !inzováT
?tréko im sé ...meken jáf ¤Ú
rám za menah ,mőteređ tti tloV
.trét ebijé molahrís A
.ajtárab iknes rám né ko¤av men sÉ
.ajlátu meklel tóđ serü atđup E
>úb a ketetré !miasátjaP
,teketit ,kúif ,in¤ahlE
,le tíromođ ze ,meken jáf zE
...tebes ebmelebek rev zE
,nebődi nednim knutdagiv im !men eD
.ne¤él es u$úb a úromođ táh ¤I
,armolagiv ,gásarobmic ,löF
:molagiv a ne¤el }ágop S
lakkarahop tlürüik túb A
,no¤a küssü lünelte¤eK
,arsátirođzék ros a nöj ah djam ,¤oH
!assál en iknes indakaf er}}ök tŐ
négév suicrám .1845 ,tseP
!GÉ ZA KÉK IM

kék iM
!gé zA
dlöz iM
!dlöf A
a ttala gé kék ,ttelef dlöf dlöZ
:đérö&üf atrí$ap sognaH
,atla$ik topan a laválaD
.zén evdökrö}ö¤ ár pan A
kék iM
!gé zA
dlöz iM
!dlöf A
...nav đavat ,gé za kék ,dlöf a dlöZ
,ko¤av dnolob tlüs €o né sÉ
nabábođ kűđ a nnebedi ¤oH
!kogaraf takáicnedaK
silirpá .1845 ,sejrepE
!ABDABAä A IK
,tđavat a intál ,abdabađ a iK
!tádapniđ teđémret a intálgeM
?kidökrö}ö¤ ik nabkárepo zA
.tárepo sevdek nnik tto tahllah djaM
nádapniđ sápmop kenteđémret A
>elimlüf sik a annodamirp A
ketetzök !kőnsekené ,anlov iK
?elevő inlek er}esrev :đéreM
,rokob kinednim €oháp i}}ageM
,ká€obi ujfi kenlű neb€emA
návtagllah ...ke¤löh semle¤if tnékiM
.tálad ógotta$ annodamirp A
,le¤if nednim sé ,tagllah nednim sÉ
...melezré bbórrofgel a nednim sÉ
,kosukitirk név e ,kálkiđők A
.negedih ,narápok ka$ kandaraM
silirpá .1845 ,sejrepE
GÁäRORAßAM
,kan$ákađ má léttemret mes eT
!mázah sedé ,gáđrora¤aM

,dán¤ah nesre} téđér ¤e tlűs A
.náladlo sám déntegéle S
diókal godlob lőlef¤e giM
:ttaim gésőb a kanlúfgeM
lallálahhé gem lőlefsám táH
.daif }égeđ kos abrís ¤eM
silirpá .1845 ,sejrepE
...GNAH SOJÁBSÖVŰB IM
?gnah sojábsövőb iM
?ajgnarah tse-pennü gem tlüdne$ neb¤löV
tulaf ógzub a €eM
>ajnov abzáh¤etneđ arsázokdámI
nabiamlá meklel ¤aV
?kanák}á€ a ekélme súbsedé gneŁ
tlov ujfi sé péđ iK
.kaná€of mie}}ök arájrís kenik S
silirpá .1845 ,sejrepE
SÉLÜSLEF
matdagoflE .katíh erdébE
,nesevíđ ¤an tsávihgem A
,evzén erdébe za meN
,erđé mettev trem menaH
.neđel si }á€ péđ knützök ¤oH
!péđ ne€im gidepgém ,}á€ péđ tlov S
,etemret tellehel ű}}öK
kenémeđ nége réheF
...ketgé kopan kéktétöS
.edi kizotrat men ze eD
,péđ no¤an ,tlov ak}á€ péđ ¤oh kaŁ
.méteređgem tnétsüt tő né S
lammotalúdni tlú¤iK"
lannoza nátu débE
.médeklémle ¤í "!kotnoriK
matíđ nesőre ttala débE
,tlati őtísőrevíđ A
nabtanallip ¤an a ¤oH
nabbasotzib lánna djaM
.tladaid a ik massahvíV
¤u őtísőrevíđ a ,hah eD

,temevíđ étísőregeM
nátza lőbőre za ,¤oH
,návdaram men nabmabáL
.ttetehel men monatnoriK
silirpá .1845 ,sejrepE
KAL IEDRE ZA
lavápmoT sé i}éreK }esrev iőtlöK
,táktit kenmeleređ ősle za víđ a tniM
>ajúrođok kecréb tóh}uk sik a itjeR
,kenéledöfamlađ neltőre trá men geM
.ajúf erkédiv e đévléđ a téhüd aH
nesűh azzoké}ráeb téledöfamlaä
,ajtazobmol őgzer gésődre ógosuS
jafógir őlö&üf nagív a tágam niM
.ajtagnir bmalagdav ógúb nasúb a sÉ
lassátuf sro¤ el tuf ,ző ttetegrek a tniM
>ebégés€ém ¤löv a lórsagam katap siK
,kák}áel récak tnim ,kogáriv lőleftéK
.ebérökűt se}éf zív a kanlákidnaK
,kódámi za kenőj zohkák}á€gáriv a S
,kehémdav a kenőj le€€édevneđ őgÉ
!ajrájgem kos ed ,jeH .temleređ kenzevlé S
.kenémörö geđér egév sálluhebzíV
>izén avzokanáđ őlleđ a sé pan A
,arámáđ ,őlleđ a el tíjah televeL
,nákjas őtnemtelé ze rám lűnnef ah sÉ
.arágus pan ój a tá}ráđ ajtíráđgeM
lekkőlme ódazzud niőtet ke¤eh A
.ttellem ié€ödög ek$eka}a za ráJ
,gidnim lőtkehémdav a s lőtte tlűrekiK
.ttellek arálatđa }i$ik óh}uk a iM
jafógir őlö&üf sé bmalagdav ógúb S
...erőđđevpél kájla$ tekő ¤oh ,kenléf meN
ne€im ,epén kal e ajdut lórágamnÖ
.ejőgevel atđit gásdabađ a sedÉ
,}ékru netti ne$nin ,gásbar netti ne$niN
>ajda evgöröd}}em tájtalo$narap €eM
tnéknorok gnez kanúrobáhigé za kaŁ
.ajtazóđ ótídzub erteletđitnetsI

:kiđgarah ákos men ő ,ój netsi za sÉ
,návrázeb tiakrot kőhlef ólágrod A
ttödőletđegnegem a ...g€osom galojÚ
.}ávráviđ őlködnüt :aság€osom netsI
silirpá .1845 ,sejrepE
...KOS ADRÁŁ NÖDLÖFLA ßAN A NAV
.kos adrá$ nödlöfla ¤an a naV
,kodut né tekika ,tzök kozA
- stniketeB a bbesönölükgeL
.$nin ajráp nödlöf seléđ kennE
,zedelűd ka$ ed ,raka inneM
!đeđ a kos nebik ,ajóvi tniM
,avpa$ nav erléf si eledöF
.ajpalak rebme geđér a tniM
.3 sujám .1845 ,krámséK
...ÓKAF ENÍä Ő ZA KANMÁPIRAP
,ókaf eníđ ő za kanmápiraP
>ógo¤ar ,}ara trev a tnim ,erőä
,galliŁ even ő za kanmápiraP
.galli$ólluh a tnim ,abál a sroß
!ókaf ,mavol ój jeh ,mavol péđ jeH
?óktap a lórdabál ki¤e za loH
,zoh$ávok a ,mavol ,kele¤iv ddaH
.zohmáĐór a le ¤ív djam nátuzA
,eneđ a kan$ávok a sezüt ,jeH
.emeđ a kanmáĐór bbesezüt eD
,lőténeđ $ávok a sav a ¤ál ,jeH
.lőtémeđ máĐór a meviđ bba¤áL
sujám .1845 ,ólgI
LLENROTIR-OCSERF
,ek$e}em ,kalattotnallipgem t€ehiM
baradsúh sik a ze ttala mádroB
.ek$ek a nálkiđ tnim ,ttedzek inlárgU
,naltak őgé not€of mellem atózA
...parah bbávot ,bbávot gidnim gnál a S
!naltatahtju¤¤em €o lánlov en et kaŁ

,mortsabala za tnim ,őlréhef delbeK
,mortsalk ak$ó imloh tnim ,tétös múb eD
.mortsalf ermeviđ tlúd đel lálah a ka$ S
sujám .1845 ,ólgI
ZOHTALLÁ I{OääA ßE
meleređ a sé sám¤e kuttálgeM
,ttetev tobbol nebévíđ knőttekdniM
,sámollav nednim tlov segelsölöF
.tetetniket sönö$lök a kőtrÉ
.kalatlokó$ rám ,pan ¤e tlum gilA
.lélelö sé lálokó$ađđiv et S
,mola¤na sedé ,¤av }áel si eT
.lénibböt a bboj mes lavárkiđ ¤E
,katap sik a őn ámma€of tnékiM
:ma€of a le đév ebregnet tnékim S
,ttőn arpan-lórpan pékka memlereä
.nalatrátah ,€ém ,regnet ergév ttel S
,nálanjah docra ólúrip mattáL
.lék arju ajpan mogásgodlob ¤oH
,mola¤na sedé ,¤av }áel si eT
.lénibböt a bboj mes lavárkiđ ¤E
.tlek arju ajpan kanmogásgodloB
,deviđ őgé tlov ajpan gásgodloB
máer nanno s ,tlláđ ebdemeđ €emA
.ttetev takorágus ótđavlolE
,ógrobáh ah ,tlov gásgodlob őniM
!létetnehip nedelbek tludnilöF
,mola¤na sedé ,¤av }áel si eT
.lénibböt a bboj mes lavárkiđ ¤E
.ttöj ajpan ősgév kenknütélttü¤E
>knálav kódnaláv erkörödnim náT
:tamagam avtatgu} ,málodnog eD
.knár agásgodlob etse ¤e gém ráV
,alav láb nepÉ .ttöjle etse zA
.lévöj men mázzoh ,létnem abláb eT
.mola¤na sedé ,¤av }áel si eT
.lénibböt a bboj mes lavárkiđ ¤E
sujám .1845 ,ólgI
EBÉV{ÖKKÉLME .B .A
,nabánatsom knülé tekődirámlaK

,togáliv a kizén kanbaradznép ¤E
?atjar im őtlök a ,znép gáliv a ah S
.ka$ đénep nalatđah - kájdnom - őtlök A
a pék i€árik a őtlök a gideP
!mes pék i€árik ,men ...nájréllat gáliV
,ajgnah atđit ,őgne$ kanréllat a Ő
- .kanga}a }ávtih a eđérmelleđ péä
.léttelüđ kenőtlök ¤oh ,ár ekđüb ¤éL
ttözök .13-1 suinúj .1845 ,ődeG-ráV
ZOH{OääASIK AMLIV Y.....P
ađtáj röđőlegel dék$eviđ ujfI
.tiakétáj péđ kenmeleređ A
,asátahtál kétáj e meken rö}öß
.tigodlob tika ,ráb ko¤av né meN
,tto őzén tlüseklel anlov en si iK
?lék arsáludzom ősle viđ a loH
,torkobaĐór ahtnim ,ze é-na€o meN
?léđ a zár torkobaĐór ótíriV
,arkob kanáĐór a ze ,víđ őgé zA
,ie}émezré kamlavuf őgneL
arkocra }ávlah a lórrokob a lluh S
.itegnel léđ a ah ,lével soriP
,motál ingé pékke tadácro péđ aH
:lüti}émezré devíđ ,ak}á€ hO
,mogáliv tétös né za éssik lűreD
.lürekle ajpan kenmeleređ tiM
>e$neređ láglođ men kenlebekőtlöK
:tétenétröt súb memleređ doduT
,e$nik i€árik ¤e kenmetelé tloV
.kétemetle tza trem ,ko¤av súdloK
nágáriv etekef kandiállipmeä
,ttetekđer ajtamrah}}ök tévđér A
márátik temevíđ dettőle nődiM
.tetenétröt e méléđeble sÉ
degét ,ak}áel ój ,ak}áel ,rokkE
.kalatdagof lűmerévtsetsedÉ
tegéstevöđ agárd a tze gem küssöK
.kaladlá né sé ,mámliV ,lakkó$ ¤E
,dádnom ika ,látlov et si nebnölüK
>dabađ tőtlök a inlokó$gem ¤oH
:táh dstísejlet ,ak}á€ ,dosátíllá péä

!tadokó$révtset armiakja ddeT
ttözök .22-14 suinúj .1845 ,cnosoL
{ÁELÓRRAV A
,mőteređ a }áelórraV
,meteređ tő né ¤oh ,zazA
tze ajtláik nognahnnef €O
,meviđ ózodnárgu lúdaV
- .enneb gésték immes ¤oH
>nálat airótsih ¤e sodnoloB
>artáh $nin bé¤e rám eD
!}áelórrav péđ et ,si et ssereä
tadiácro péđ ed ,¤av péä
,ka$ izén gidda rebme zA
táragus ajtál men gímA
.kanimálliv ő$id dekleL
,málliv ¤e davađ nedniM
>}áh takárkiđ őlö té}éf međ €eM
doráp gém meremsi meN
!}áelórrav péđ ,nebgéssémle zA
đlöködnüt ¤oh lűviknoza S
:nabirágus géssémle zA
.látahkubgem ne}}ök €o iK
.nav eríhzök kende}érE
,gödrö za tnim ,¤av sémlE
mánatjah en¤oh ...la¤na za tnim ,ój S
,dettőle miedrét geM
!}áelórrav ój et ,sémle ,péđ eT
,temedrét emí motjahgeM
>gidevíđ megne löf jlemE
,né ko¤áv men bbejlöf lénnE
.kideteh a ,}}em a tto điH
,evlepedrét koráv ttI
,máer temic "őteređ" a dzáhuR
,temődefmeđ gem drrav ¤aV
!}áelórrav péđ et ,đteređ men aH
ttözök .22-15 suinúj .1845 ,cnosoL
...MATLORODNÁV EääEM
,meklel sedé t}uhle ,matlorodnáv eđđeM
,metlek-matráj loha ,ttünednim ,gidnim eD
lo&áf tétös ¤e tnim ,dekélme sotanáB
.lotámlah kandorís manátu ttodózuH

mattahda men tokóŁ .dázzoh mettöjađđiV
.mattala ¤av ne€ém >lütelzevdi sajá{
,arájdóm zűfavrá temejef motjaheL
.ardáfjef }émek ed ,erdelbek ¤ál meN
,laddajah ekőđ men ,miajju kanađtáJ
>lakkaláđűf tdajras lóbdiavmah rám náT
,tédakja sevdek men ,tságottus kollah sÉ
.téleđ őtemet a ka$ ingottus mollaH
,námlah sedne$ dorís kegnerem nepékkE
.návlodnog natdogu} erődi t€ofel A
eđévléđ mamladjáF .melebek rám tdogu{
.eđé}ele ,tnűđgem ,ttogúzle ,tlobmotiK
,triđők a dolálaH .tlum a regnet óvlA
,trötéttek ajákjas mi}émer ne€emA
nepéđ na€o rám tsom triđők avrud a zE
>nebgéseđđem kék a négév röktál a llÁ
.gitláv ttőle memeđ za gof inallá sÉ
!gilálah ,mékletE ,depék đel nemevíä
úrobmod tnim ,depék nemevíđ gof inggüF
.úrođok tdavreh e nájáfjef kandoríS
.25 suinúj .1845 ,tseP
ßÁVMELEREä
...galojú inteređ rám kéntereä
?meret men táĐór ah ,trek a ré tiM
,kidekseđid men lemmeleređ aH
?meken gásujfi ,telé za ré tiM
mézeré tájúb ka$ s ,né mettereä
,giedi ze dnim kenmeleređ A
,alav bbesedé lénnednim úb e S
.kitehzekélme ka$ meviđ eriM
si nebémlertö¤ ah ,menetsi hO
:meleređ a rám ótígodlob €I
a ah ,tehel őnim gém rokka táH
!nehip lasság€som díleđ nebvíä
,rádam nalatnoh ,ógno€ob mekleL
?gem ajkar loh tékđéf :lláđ evsereK
kili}gem €ema ,víđ}áel a loH
?keni}émezré ótjaho tá}aT
,galojú ko¤áv inteređ ráb eD

...le metdelef men ták}áel tloh A
,óh ilét a lű gém nőtet¤eh A
.lesef gáriv rám nebévöt nődiM
ttözök .10 suilúj - .25 suinúj .1845 ,tseP
EKÉLME ßLÖH PÉä ßE
,né metléf men lótjavlot tamádáL
.ejef sódut kos tnim ,serü €o treM
meviđ ...mie$nik modroh nebmeviä
.elet nav levé$nik kélme péđ koS
molodnoggigév ah ,ueid nom ,hA
:tamosázatú iójahzőg ¤E
lúmasrátitú ...!gásgodlob őniM
.tdaka ¤löh péđ segésűrö}ö¤ ¤E
,ko¤av sőlne¤éđ né lűrök ke¤löH
>málumáb námén ka$ táhet bbőlE
levim ,tamagam ergév matnáđlE
.máer ttotagtnallip nasajá} €O
,ttözök sétegléđeb a matdutiK
...ném ertseP s őnđéniđ temén ő ¤oH
!dnalak a đék rám ,őnđéniđ ,óhoH
.né matlodnog tze levvíđ ógrobáH
a léndébe zA .knütnem erdébe S
.trob ecti ték ¤av ttogáveb ¤löh péä
:motahdnom eréteré$id menaH
.ttovi ¤oh ,atjar gem ttođtál si meN
ttözök .10 suilúj - .25 suinúj .1845 ,tseP
...ŐTMERET A TRAßAM A RÁM IREV GÉR
,őtmeret a tra¤am a rám irev géR
?ődnevöj a đel ne€im :ajdut mes tzA
?ajpan ój nödlöf a neze gém e-đeL
.ajdut men ?e-nojlusúb ,e-nöjlürÖ
,kentezmen e ttoda túb netsi ah eD
.gem ejlö túb a levim ,ttoda si tzA
,}áel péđ bböt sé rob ój bböt meret loH
?nárátah gáđrora¤aM lüleb ,tti tniM
!ebmelö né za t}áel ,edi t}áeL
,ermeviđ lemmezek ték mastírođ ddaH
.lammokó$ téklel sedé ik majíđ ddaH

.lammojab űresek kos tomáđ kesseV
>rám edi larrob a ,jeh ?rob a za táH
!ráhop a té}}ök sorip méleb ajríS
,ali}netsi tnim ,sezüt e}}ök soriP
.ajtju¤¤em si tetelé tdulaik A
>metezifik djam ,ár dzúh ,}ágic ,gem eT
.meviđ a nejdepergem ¤oh ,dzúh ¤ú eD
...'abájub ,'ebémörö gem nejdepeR
!abáih ,rebme ra¤am a dagiv ¤I
ttözök .10 suilúj - .25 suinúj .1845 ,tseP
ITEP MOILÍL
ka$ má tlov iteP moilíL
!}égel kéred A
ajráp anlov tdaka gilA
.nékerek dlöf A
nednim ő tlűgem lürebmE
>nátáh apiraP
a anlov ettetev men eL
.}ákrás űjeftéH
trebme sám tö rob i}}emA
:gem anlov ttötnöD
es gem námrofój gém i}}A
.keniteP tna&&oK
ttotatgávle elev loha S
,ajápirap sroß
isulaf a tteđevgem djaM
.anátu gás}áł
a ttel ajólavarka} eD
...eletök réhóH
idnaB la¤nA trem ,tréza ?tréM
.eleb tjúb ekleL
ttözök .10 suilúj- .25 suinúj .1845 ,tseP
JÉ SOGÁLIVDLOH
,tnal tsüze ¤e negé za dloh A
>karagus a rúh i}}ageM
kőlleđ a nájtnal tsüze dloh A
.kanađtáj lekkezekmelleä

,rodnáv a glezök zohulaf ¤E
?nálat si őtlök lattú¤E
a ggü$ avdoladnale ¤ú treM
.náragus őlmöle s nodloH
,rodnáv além a bbávot ¤em ,¤eM
>tulaf a ergév iréle S
,nav dne$ amén ,dne$ nabulaf A
.tdulale negér egéspéN
lánájupak azáh rotnák A
>gokoz }áel nodajah péä
...nabálo¤nop ő ...sűh etse zA
.kogat dégnö¤ a kentekđeR
:lóđ sé gallab arra rodnáv A
?nodajah péđ ,tlel im ,tlel iM"
,et rágusdloh kibbeđgel ,jleleF
?nodojab e-ketehtígeS
?nát đtaris tsevdek neletgésűH
,desevdek kéntehel né aH
gém gáliv a ¤oh ,kénnel na€O
.tesegésűh €o atál meN
!ak}áel péđ ,mogálivdloh ¤éL
>da timráb sros a :monáb men S
¤oh ka$ ...metél jé körö ne¤eL
"!tamadloh massál ékkörÖ
,evdeseklel rodnáv a tlóđ ¤I
>lelef men ak}áel a eD
itízehen námén sé llá kaŁ
.leviű}ök téjednek siK
abájábođ rotnák a dloh A
>iteveb tsom tiaráguS
,ajpa geđér }á€ a ,rotnák A
.itegnöd tégéselef nneB
ttözök .12-10 suilúj .1845 ,navtaH
RÉ{EK ETEKEF
,má}a ój meklel ,lodógga tréiM
?ttaim e ,anrab ketere}ek ¤oH
,azahedi $nin ah :tehelgem điH
.daif lé lerré}ek bberéhef náT
,má}a ,méle dda ka$ !za immes eD
.ré}ek a za si anrab ne€imráB
mekenné üzí bboj lakkos nohttI

.réhef a lohsám tnim ,etekef A
ttözök .21-13 suilúj .1845 ,notrámtneđklaä
LÓTSÓLKIMTNEäNUK UŁÚB
nanno-nenni sakak a lóä
.aródariV
knujdorakat ,knutdagíviK
.aróvogu{
kanpan iam a kenne ,jeH
...ará za ¤aN
- a éleb jáf giákos :mo'T
.aráđ mezek a éleb jáF
aráđ mezekbboj né za jáF
,neltetehgéV
tokcalap tlet kos no¤an treM
.metteglemE
nát ,morak a si jáf ah eD
arájótU
- tokcalap e gém moriblöF
.arsázu$ub ...tokcalap E
,rob ,delev ik ,rob ,delev iK
!lőbgevü zA
lemmie}}ök moríseleT
>lőbmemeđ téK
¤oh ,né modut mes magam eD
enneb za djaM
- kenmörö ¤av kanmoladjáF
?e}}ök e-đel kenmörö ¤aV
kenmelbek a nabánatsoM
eséletgeM
kenmörö sé kanmoladjáF
.esélü¤eV
,dere nanno memörö zA
>matlov tti treM
- dere nenni :mennem llek lE
.mamladjáf a dere nennI
kansólkimtneä igásnuksiK
!epén ujfI
kenmeviđ a láttoti}eB
>ebépezöK
ze ,pézökviđ e gidep ,jeH
,etneđ ketneä
- gém gem tludrof rebme kos meN
.enneb gidde gém gem tludroF

matda te€eh gem kenik eD
,nneb tti ređ¤E
ébböt ahos ik na¤u zA
.nenni ¤em meN
táh ketezzén ¤ú nátuzE
:ebmemeđ A
- erkörödnim kot¤av kobaR
!'ebmeviđ a erkörödniM
arjú ah ,ketettözök táH
,kerétađđiV
gástárab e ekélme đeL
?kenépennÜ
gástárab a ,ze tlov pennÜ
,ejpennü péä
- ikalav ¤oh ,međih si meN
.ejdelefle ikalav ¤oH
knutdagív tti giánatsoM
,lütléd panneT
a éssik ah ,táh ado$ meN
...lüdéđ mejeF
¤oh ,má modut lój tréza eD
?knütlevim tiM
- knutráj tocnát ,knutti ,knüttE
.knütlekené ,knutráj tocnáT
,gástalum ra¤am a ne€I
!abáih ráM
,evle} a ráj táh ,kiđi aH
.abál a ráJ
ajnoh ennel sro¤ €o ka$ ,jeH
,asádalaH
- locnát ah¤oh ,kanábál tniM
!aságzom a ,locnát ah¤oH
si kanóđ záđ neđih menaH
:egév a ¤E
,mitárab ,kotatjar ne¤eL
.ekéb ,sádlÁ
gilálahdnim giv €o ne¤eL
,kotá€áp A
- ni}}emalav kagív €imA
!kotálav am ni}}emalaV
anlláđle >đő anlov ah jeH ...
>a€óg a ráM
¤e gém ah ,rám si né kénneM
.anóv men móä
?majdnom en ¤av e-majdnomiK
>modnomik ,hE
- kotlóđ men tim ,ár kotlóđ tiM

.modnog immes ,kotlóđ men tiM
kansólkimtneä tíriv ttomA
...ajáĐór ¤E
metzén si en ahos ka$ jeH
!ajár anloV
sedé tlövűbgem rám ah ¤aV
:ajtalucrA
- tető ika ,né kénnel ddaH
!ajtđakađel tető ikA
.23 suinúj .1845 ,sólkimtneđnuK
ZÖHÜREDNOH A
,arázáL korázáL et ,ürednoH hO
,¤av ejütöb ték kendeven ka$ eT
...ejűtöb ősgév ték ka$ ¤av kendeveN
.jdagar bbávot ¤ohen ,dagam gem dzuH
avsavlo lútáh ,lőle űtöb ték E
.detél-im gem ajdnom námrof¤E
lavá}ara đih trem !kellü$eb né eD
.temi}émetlök rok¤e detteziF
,¤av neletmeđ na€o et ,ürednoH hO
>¤él a nácaip kentémek$eK tniM
:lén¤él a bbólavála tnáribé¤E
.¤ém avđám ,avđu$ et ,lüpör gém zA
djam ,ála bál zén men rebme nednim eD
!deken modnom ,zzá¤iv ...kanlozáglE
lavá}ara đih trem !monávik davaJ
.temi}émetlök rok¤e detteziF
damlatuj a nátza im ,ürednoH hO
?trédigásnodjalut selej kos E
:negér tnim ,gáliv a na€o ,abáiH
.tré men zehésélü$eb medré zA
tnoh a ik ,tedegét látú i}}a máL
.detirőd ed ,si detíred men aH
lavá}ara đih trem ...kallánjaS !}égeä
.temi}émetlök rok¤e detteziF
,létzűteđđö melév et ,ürednoH ,eD
...motatlomrak gitláv dalatlá eT
inleregni irem ¤oh ,nav atóiM
...?mojam }ávtih a tnálđoro sőh A
natsom tamáĐum ¤oh ,kotá$obgem eD ...
>delerém$eb lúnaltamlagri €O
déntezif s ,détezif lavá}ara điH
.temi}émetlök (mánda ah) si tsoM

néjele sutđugua .1845 ,tseP
METEZPÉK
!kanadnom men tim géM
metezpék né za ¤oH
arsagam ,ráj tnalA
.metehtípör men löF
,néniđ dlöf a ráj tneL
,evdek ajtrat ¤u aH
si ála dlöf a tőS
>evde€üs narka¤ naV
a de€üs ,rávub tniM
,eré€ém kegés€éM
:regnet bbe€émgel A
.erékenef víđ A
:iken modnom ah eD
"!lef arsagam a jlláä"
tnim nebgél a s lláđleF
.lekené ,ari$aP
:motatzib rokke ah S
"!metezpék ,bbejlöf géM"
takosas a eleV
.metegrekgem erdneR
,daráfle dnim sas A
,le ő daráf men eD
-gel a dzek tatu ¤E
.levőhlef bbasagaM
mes kenkőhlef a sÉ
,giákos ő asráT
éleflöf tsene¤E
,giájtlob gé za röT
nepé rokke ah sÉ
:nav sázokta¤ofpaN
ttedetétösle zA
,nahusle ttellem paN
,ettellem nahuslE
,ajár tnallip te¤E
kanpan a lűrekgem S
.ajápmop tteđevlE
metezpék né za sÉ
,nehip mes rokke géM
őslefgel a menaH
,meret notazgalliŁ
kinűđgem rám loh ,tto S
,agáliv netsi zA
tokla togáliv jU
- - agásótahnedniM
néjele sutđugua .1845 ,tseP

GÁLIV SOTAZÁLAß
?gém ik đlodnog men tim !gáliv sotazálaß
...dzebes temevíđ ¤oH
?kénalđanap trém eD
.tze mattahráv dnim ,dnim :tnétrötgem ima điH
,a€áp ipannednim men má€áp né zA
.ajráv eksüt sé zag :röt tatu jú ik S
>kolozág tzök sivöt ,jérap nomá€áp jU
,tnára¤e ke¤em eD
,golod samladjáf ráB
.tnáb ajknáluf segrém kó¤ik őgeđiđ aH
keđéfó¤ík a kos nabmatu né zA)
(!kepél ejéleb né ,majropitle ¤oh S
.da togássovro gé za ermebes ¤oh ,óJ
evüfĐárav melbeK
,tadutnö ekđüb A
.evevle tamladjáf kos €o rám melőt €eM
asáram kó¤ík a ,anlov men ze aH
.ansá nebépezök kenmeviđ giddE
!kotazjafó¤ík it ,táh ka$ kotassodraM
,ketetzök morpitlE
,kotahropitle tiK
>gem ajlokli¤ ődi za djam tza :men tika S
,edéges keklel bboj a ődi za treM
.erésézemledév kenkeze lláiK
,motahzíbgem denneb !mólomá¤ űh ,ődI
neleftú-notú aH
...motatlábod larráS
>melev djam et đeđel ,si đel men iknes aH
,már ttobod gáliv se}}eđ a te€emA
!mácro lutrás a djam et dotitđitgeM
sutđugua .1845 ,tseP
ZÖHTRÜFJAH ßE
lőréjef péđ ak}á€ anraB
.né tötrüfjah e matpaK
knütnehip ttü¤e trüf e s nÉ
.nélebek ak}áel A
nabájáró kanú$ub A
>meken lükélme atdA
ató ajáró ú$ub A
.nemevíđ tlov tti gidniM

:tötrüfjah e mezén ah hO
,tuj ebmeđe crep nedniM
ná}ráđ gásgodlob a neb€eM
>tu mettőle tli} eb}}eM
káró imleređ tnűtel A
,kenegnel mettölüröK
sorágusgalli$ mádiv tniM
.kemelleđ igálivlúT
.trüfjah agárd ,kelzén ,kelzéN
,tedegét kelzén nađđoH
téjődi tloh mevdü ikA
.detezevik lóbrís A
,datjaret keneggüf nađđoH
,kemeđ e ,trüfjah péđ hO
...rođótu ...sé ...nađđoh ...nađđoH
.keteređ tsám ...rám ¤ohtniM
sutđugua .1845 ,tseP
...A{ÁEL SEGÉSPÉä KENKÉDIV PÉä
!a}áel segéspéđ kenkédiv péä
- demeđ űrö}ö¤ a tza međE
trem ,za mes tréza ka$ !men ?űrö}öß
.temegne lát¤ah nabgásguzaH
,gem né matri rođ}áh ,matdnom rođ}áH
!tege kék atđit mattál rám ¤oH
,gidda mattál men trem ,gásguzah ze S
.tedemeđ et a mattál men gíM
metgnerem nađđoh €im ?erđé detteV
?nedemeđ lattatihá ne€im S
a tnim ,atjar metggüf lattatihÁ
.netelűđef a tneđ ólkodlaH
,léntehel mótlávgem nabólav et S
:gem et lánlah men latlázadniM
denlelö ...lénggüf men náf gedih ,tloH
...temelbek őgé ,őlé enéK
temleređ ...?matdnom tim ?keléđeb tiM
!kotahráv men ,ho ,men né delőT
erőtlök }égeđ a lemmelereä
?gof ak}á€ ki€em inzoh tsádlÁ
netsi za átokla ken}égeđ treM

:ze nav si nédner nát s ,tőtlök A
itíseké men llot sápmop ,akraT
.zedegnez €ema ,mes trádam A
nebégésűređ¤e őtlök a ¤I
?inatídóhgem t}á€ e-sepéK
,ko}áel a kan¤áv inlöködnüT
.iajgalli$ dlöf a kő ...nátlém S
,¤av mogalli$ né za ,ak}áel ,eT
:gem ajtahtlit men iknes melőt S
¤oh ,si keltehzűt men ermelbek aH
.kelejrésik en lemmiemeä
,agáliv miemeđ inrésik goF
.nomatúrodnáv inrésik goF
:đetígelem men ah lóblovát A
!mogalli$ péđ ,már zzén bbálageL
sutđugua .1845 ,tseP
...TÁGÁLIV JÚ MEKLEL DÉTMERETGEM
,tágáliv jú meklel détmeretgeM
!ze agáliv ő$id melereä
,levézüt körö ,víđ e lóbáláH
.đel arátlo tneđ degésnetsI
,si đteređ men et ah ,ak}áel hO
,kelessehteređ ¤oh ,gem ddegnE
tzök gáliv a s metzök nebnölük treM
.keletök nednim kandakađgeM
,amladorib melbek dlöf tétös ,daV
,garah őlölű¤ emledejeF
- leggésnednim ¤an a kollá nabcraH
.daram depék ka$ ertetereä
,}éf ¤enelte¤e za ,}éf a depéK
,ráj ebélejjé kenmelbek €eM
nötröb ittaladlöf ,zohbar a tniM
.ráguspan a ,nákalba dedsiK
a mér €im :modut ráb !kelteređ nÉ
>ajab meleređ ttoznođiv meN
kenmeviđ ,rötö¤ mér i}}a tik eD
.ainkođgem si tze đel ű}}öK
!evresek meleređ ttoznođiv meN
,tedehret modroh lemmelerüT
,táftđerek a rebmenetsi za tniM

.ttetettiđefgem nátza ne€eM
sutđugua .1845 ,tseP
...NAV JÉ
,ejé kanmolagú} sé dne$ ,nav jÉ
>sogalli$ ,sadloh }}em sagam A
,af}ékök űmeđkék ,kemre¤ ekőä
?tsom et đláni$ tim !mö¤nö¤agárD
,kenzeke}rök kamlá sedé megnE
.modomlá nerbé ,mođla men eD
,gás€árik se}éf ¤e mamlá nedniM
!mola¤na ,¤av et ajánorok S
,kéndut inpol ah ,tsom ménteređ eB
!tlof iklel túr €imráb sápol A
¤oh ,tárát$nik kamlá za mánpolgeM
.tólav }égeđ a mastígadzaG
sutđugua .1845 ,tseP
...NATSOM ERLÉF
,armagam kotaj¤ah ,natsom erléF
!károbmic igér it ,kotaj¤aH
?melőleb ttel im ¤oh ,kotájtál meN
.gárob men s aĐór tsom meremíC
...mettel ajánotak kenmelereä
,merev¤ef ttötlöt lad a ,tnal A
,me}émezré órrof enneb sétlöT
.mere} táta$ a ah !né godloB
...kénre} ah ,menetsi ,kénre} ah ,hO
>llá mettőle €em ,gáđrorédnüT
rokka :menneveb tze nöjlürekiS
!€árikrédnüt a kedneel nÉ
sutđugua .1845 ,tseP
...AHßOH LÓBDOKALBA
:đetniketik ah¤oh lóbdokalbA
.tege sé tetrek ,ka$ đtál tetreK
ólnosah ne¤el ¤oh ,netsi ajdA)
(!detelé sejlet zoh}ámtál E

,ak}áel ,¤av godlob €im :melezpéK
.tíriv trek ne€i delűrök ¤oH
,gém bbagodlob lakkos trek e ed ,jaJ
.diemeđ kenzén ejéleb treM
sutđugua .1845 ,őllödöG
...MATLOV ALÁN
.lán}áel sevdek a ,matlov aláN
.kévöjle témsi ,matlov aláN
.kölűdéä .modut men ?nnoh ...ko¤av nnoH
.gé za sé dlöf a melev gnereK
,ak}áel ,et ¤av ój im ,péđ im ,hO
!}áelnoh seklel €o s ój sé péä
,a}áel bbeseklelgel mázah eT
.nálat ¤av ejőtmen mázah eT
,denteređ llek tőtlök deken ,ak}áł
,tedegét inrib ótlém men sáM
,¤u tázah trem ,erre sám ótlém meN
.teređ men iknes ,őtlök a tniM
,agáriv¤nö¤ mevdü ,jlóđ ?ke¤et tiM
.kelessehre}gem ¤oh ?ke¤et tiM
,intevökle tnednim đék ,ko¤av đéK
.kelejlemedrégem ¤oh ,tnedniM
,ak}á€ ,si kénnet men timmes ah eD
:dáer ko¤av men neltemedrÉ
,llek meleređ nápu$ trémelereä
!tázah a et tnim ,kelteređ né S
sutđugua .1845 ,tseP
...TLOV PANRÁSAV
le né metjelef meN .tlov panrásaV
.knálav nebtrek a nneL .topan E
,léttötök tátérkob et ..keletzéN
.knár ag€osom levvdekój pan A
,atérkob a tlüđékle nődim sÉ
- !sétepelgem ,ho - datdalatlÁ
...ak}áel ,meken tza datdalatlÁ
!sévek óđ nednim errö}ö¤ E
,tátérkob a meken datdalatlÁ
>ttelef meviđ za nav tti si tsoM

,temődefmeđ rok¤e dotjahlöf ah S
.delel nemevíđ gém si rokkA
dátérkob sé mevíđ ¤oh ,meken ¤¤iH
...le davmah ttü¤e ,nebődi ¤E
innehip djam gof nesedé ne€iM
!lebek tdaráf e attala Ő
.đel moĐiap gidda ,kelé gima S
!Điap a meken segésküđ €O
trájdnim ah ,ik kollá neđérem tsoM
.si anlomortso dlöf đége zA
e$neređlab ,}ámrá ,}úg
:tali} óillim már
migésnelle mezén
.ttala Điapgáriv

,molagáR
kantahróä
avzokanáä
rédnüt E

sutđugua .1845 ,aduB
...RÚ SOVRO AGÁRD
,zehmeđe kélóđ "!rú sovro agárD"
>temevíđ ka$ gem assagotáL"
...nav luđor ...merék ,gem assagotáL
.tehel gém ah ,ik astí¤ó¤ sÉ
,nebnö kenmeviđ nav amlazib ¤aN
.tjar etíges röđbböt rám nö treM
,nesseis ka$ ,merék ,nesseis eD
".tjab a itehzűle nálat géM
,sovroizáh ój a ze ,đé za sÉ
,tteteisel menah ,ttesék meN
,atlávó$ téjef sé tlümérgem sÉ
>tegeteb őzrév a návtálgeM
,rebmelataiF" :löf atláik ¤í S
?trénetsi za ,nö kiđkele$ tiM
- lánánuD a bseléđ s bbe€ém ebeS
?trém ,arágam zá¤iv men si tréM
,lemmelerüt sik ¤e ka$ knü¤el eD
".ketehtíges nálat ...nálat géM
,návlágĐivgem tebes a sé ,alóä
.ttetetgepe$ tomaĐlab abbA
ken}émer a nö" ,víđ a tlelef "!hA"
...löf noj¤ah ...?ajlánđah támaĐlaB
...!kajlah ¤av ,kajlu¤ó¤ ...ü}röđ moníK
".lö mes ,ti¤ó¤ mes gés}émer A

sutđugua .1845 ,tseP
...GÁSATäUP ßAN łO NAV LOH
?melbek tnim ,gásatđup ¤an €o nav loH
!nalatrátah €o atđup e ,hO
ka$ ,dlöf neltekémret arlab ,arbboJ
.nav afőlé ¤e nebépezöK
?ze tnim ,afőlé ¤an na€o nav loh S
!tev argáliv đége za ta}rÁ
melbek af tnappor e im :kotájduT
.telölű¤ a ze ...?nabájátđuP
ótírobgáliv e inlőd gof lE
.nelejgem sájró ¤e djam ah ,aF
őtnödle táf ótírobgáliv E
.meleređ godlob a sáirÓ
sutđugua .1845 ,tseP
...KÉTTET ABRÍS
.temőteređ ősle kéttet abríS
.tlov agálivdloh jérís e múB
erjé ze ttöj ,pan tnim ,memleređ jU
.dloh a lú}ávlah ...pan a tleklöF
sutđugua .1845 ,tseP
...MEMLEREä ŐN
rám gidep ,őn er¤e ,memleređ őN
.adará érregnet neletgéV
enneb kidoropađ :őn tnima sÉ
.arobát semér kenke}röđ A
,kangozom kemér a enneb ah sÉ
:ttotatgáv đévléđ atjar ah sÉ
,amálluh jaliđ pa$ ergé za löF
.togalli$ nednim nanno somel S
:emđe za ...?trahiv e itlek im sÉ
!mé}e lénnel men ,ak}á€ ,et aH
géstétös e sé jé ze ú}ođI
.mőlev¤a őgé enneb málliv S
télkörö ¤e tte€eh crep €i za ,hO

...!már anlov sádlá nablokop A
ah ,lüsedne$ regnet a ,đév a lúM
.mátahravazle témđe za tzE
,lumísel sé regnet a lűsedneŁ
,né kepél artrapregnet a sÉ
>koráj nebéjedre ke}émer tto S
!}émer a ődre dlöz péđ im ,hO
nebéjedre dlöz péđ ke}émer A
,ttelef gá ¤e gúb s lü bmalag téK
nebővöj :molodnog tza ,mák}á€ ,né S
!delev keđel né rápbmalag E
sutđugua .1845 ,tseP
...JLÉTÍ EN GEM
,lórsázoklálat a jlétí en geM
!tlov őslegel a knüttözök €eM
:mevle} etlesiv rokke tágam tniM
.tloh ,amén na€o gidnim men zA
atroka¤ kájtahllah lórmiakjA
,táma€of tdarágem déđeb A
,nájrá kiđú afért ebzök-ebzök S
.dála$-sokanó$ őgle}e tniM
,mettöjeđđö delévet nődim eD
.tnelej men gem gnah ,óđ nomakjA
:nebőzektelek nav ah getegreF
.dne$ iőtemet izőlegeM
,nebőzektelek tti tlov getegreF
,melebek tlüđék ergetegreF
,tásálmálliv ajtno ...rám trötik za S
.meleređ dav a téségröd}}eM
tnob sé tnor sé taggađ sé tlövüs ,gúZ
...getegref tdazállöf a menneB
,t}ávráviđ tnim ,rok¤e nát >mörűt eD
.tedemleređnođiv djam motáL
sutđugua .1845 ,tseP

