...KEBBESELEJ LAKKOS KATLOV
,né tnim ,kebbeselej lakkos katloV
.rám evtjelefle sigém köríH
kotárit ,mialad ,kotárit táH
?ráv im nojjav nebődnevöj A
rám nődim ,rokka gém it e-ketlÉ
?kenegnel kevűf mettölöf nÉ
ah ,€em ,ajrúh kantnal a tnékim ,¤Ú
.genez si nátza gém ,dakađlE
,matri gidde tima ,ah ,monáb meN
>đé}ele zadnim ah ,monáb meN
,ak}á€ ,korí dázzohet tima kaŁ
.đév isálumle astnáb en tzE
:ajtnáb men ődi tze ¤oh ,međih né S
,molad trí dázzoh nednim đel tneä
,kendere lőb}}em a koza đih treM
!mola¤na ekőđ ,lőbdemeđ kéK
sutđugua .1845 ,tseP
...GÁLIV A ŐDRENODAV
,melűrök gáliv a ődrenodaV
!nodav neletké €o ,tétös €O
>rodnáv tdaráfle ,né koráj enneB
.modut men tatú za sé nav jÉ
mettőle ttoma gzer }éf }i$ik ¤E
>tá nisáli} ré¤ kagob-kagÁ
,ak}áel tteteređ et ,za ¤av eT
.táragus kende}éf metevöK
loha - e-gáliv$ém }éf e nojjaV
?ná}at sednö$ ¤e - djam motahgu{
€ema ,ka$ zűtóg€ob akóla$ ¤aV
?nálat điv abrís ...ebőtemeT
sutđugua .1845 ,tseP
...ßOH ,MOGOJ ŁNIN
,ak}áel ,kelestléf ¤oh ,mogoj $niN
>mé}e gém ¤av si men neđih treM
e ,sétléfmeleređ sigém ahéN
.méleb tü ők}}em bbótđazrobgeL

...rokne€i gáliv a lütétöslE
...dalu¤¤em tős ,men ?lütétöslE
za ótokla za ...nav telétigéV
.tavuf tátibmort lakkola¤nA
...ajátibmort la¤nakra za gosraH
...dakađ téđetređ ...gner mőlev¤A
:teléti za el gröd ¤i máer treM
!tazohrák körö dosros et A
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...ABKALA ZÁä
,memleređ kizötlö abkala záä
.tedegét lezpék nabkala záä
me€édevneđ óvív s ¤av tegiđ djaM
.delürök tuf ma€of jaliđ tniM
¤oh ,mesevdek sedé ,témsi roksáM
,molodnog tza né ,¤av záh¤etneä
kidózuh }ékper tnim memleređ sÉ
.nolaf-záh¤etneđ a éleflöF
memleređ s ¤av satú gadzag ahéN
,nahorgem óllánotú za tniM
sánĐimala robmáj tnim gem ahéN
.nasotazála ebdéle péL
,őhlef a tto né s ,¤av tápráK a djaM
.deviđ molmortso lességröd}}em S
delűrök né s ,¤av bmolaĐór gem djaM
.tekené kegnez tnék}ágolaŁ
ed ,kizotláv pékke memleređ ,mI
,lé gidnim ,kinűđ men gem ahoS
...si bbedileđ ahén ah ,lügnö¤ men S
!€ém ed ,ó€of a sedne$ narkaß
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...ßOH ,MOLLAVGEM
nabáloksi za né ¤oh ,mollavgeM
.tser ü}röđ ,matlov ólúnat tseR
delőt ,ak}áel ój ,mótínat ¤éL
.tsemörösedé kolúnat djaM
,monlunat llek delőt neltetevko S
,koraka indut natsom timA

,nabáloksi za tza kájlunat meN
.korođđeforp a tza kájdut meN
?mótínat táh e-đél ,ak}áel ,soN
?gásrođđeforp a melőt e-lleK
:inlunatgem ka$ né ménteređ tzA
?"gásgodlob" ¤oh ,óđ a za đet tiM
,abdogásdaráf kos má lűrek meN
...đráv gicrep sik ¤e ka$ >dlodnog eN
tetniket ¤e ...?kenim ...llek mes donlóä
.zára¤amgem nepéđ €o tnedniM
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...NARKAß NABMIAMLÁ
,gem đtagotál narka¤ nabmiamlÁ
!et amlá bbeđgel kenmetelÉ
mémle tisálozjar trem ,nav nannO
.eb izgév delév etse nedniM
,ajtalodnog ősgév mémle ¤av eT
,memeđ kizokrázeb ttőleiM
,nöj jé za ttőleim ,negé za ¤I
.meret tto gidnim }okla péđ A
:indut e-doraka ,ak}áel ,jeH
?im ajtalalgof kanmiamlÁ
degét kaltál ...!péđ €o ed ,za divöR
.inag€osom már lemmelereä
,matkođ indomlá tnim ,nav ¤i ze aH
!}áel ho ,megne nát đteređ aH
ne¤él en ¤oh ,kelrék ,armotdut ddA
.nápu$ pékmolá mogásgodloB
nát s ,đteređ men ah ,ho ,¤i $nin ah eD
:lüveh men ahos metré delbeK
monnula đel bbojgel rokka ...rokkA
.lüneltetehgév mondomlá sÉ
löf neđđerbé en ¤oh ,tnetsi meréK
>temegne es roktelétí zA
,kalríb ¤oh ,mondomlá ka$ nnel tti bboJ
!delüklén mennel neb}}em a tniM
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...AJÓGOBOL KENMELEREä

,mevíđ ajógobol kenmelereä
>kidoksaiv melleđ ték etrÉ
tratle pannednim sé crah a seméR
.gi}okla ősék lőtger aroK
abáhur réhefóh ,melleđ ki¤E
>}émer mádiv a ,evdökzötlÖ
,gésték avrogom a melleđ kisáM
.nétekefólloh evdökzötlÖ
:gém motahdut men sé ,kanív er¤E
?tehel köki€em semledezőß
kájtíkađéttek ¤oh ,kotrat lóttA
!temevíđ ,tólđáz imleređ E
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...ZÁH SIK {OŁALA
>mosákal né za záh sik }o$alA
.atolap ¤an ,sagam déit A
,ak}áel ,mekenné jaj ,meken jaJ
...ado né metehdekleme meN
?im knéntehlüse¤e en tréim eD
?lánaljah en trém el mázzohnÉ
,ajkatap ¤eh a rét eb¤löv a eL
.lláđ erdlöf a pan a lőrgé za S
,lőrgé za lláđ erdlöf pan a tnim ,¤I
:katap a lőr¤eh eb¤löv a sÉ
,ajbmalag péđ meklel ,lóbdátolaP
!kalassahrib ¤oh ,mázzoh el jlláä
et lénnel bbagodlob ¤oh ,međih nÉ
.nnefado mestnim ,malán nnel ttI
,nav őgevel sövűh nabsagam A
.neke¤löv a bbeđgel đavat A
,ak}áel ,đőjel ah ,ráv đavat péä
>ađavat seké kenmelereä
,a}áriv đavat e ódnalum meN
.azoh sujám a te€em ,za tniM
,tđavreh sé đő za őj erkőzem A
.takogáriv a ajtál lohA
,emleređ meviđ trek ttetjer ,soktiT
.daka men ár đő ótđavreh A
e-đőjel sé ,ak}á€ ,trek e é-lleK

:ráb ekni$ik s kűđ ...?abmokéljaH
,nettek enneb knüréfgem tréza hO
.rádam soráp a nebékđéf tniM
,lazza mödőröt men ,ak}á€ ,el jőJ
...deređké nednim do¤ahtto aH
si¤ú ?ređké datjar anlov si tréM
.deviđ tza ajtíso€ámohlE
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...KALATTÁLGEM TSEłEHIM
,ak}áel ,kalattálgem tse€ehiM
.keletteređgem lannoza nÉ
,af a tnim ,matráj ¤ú rokdosátáL
.gem atju¤ málliv a te€emA
,af ttodaráđik ¤e ,né kélav aF
.gér alluhetređ ajbmol ken€eM
,matlov za ¤oh ,atjar kölűrö tsoM
.gé nabbojgel af zaráđ a treM
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...ROKIM ,AK{Áł
,knutlátés ttü¤e ¤ú rokim ,ak}áł
.látagllah et sé matlóđ men nÉ
,mánda men trékos eb ,mándut ah !jeH
?lázoklodnog nim rokke et ¤oH
,matlodnog tekéléfne€i ka$ nÉ
:modut men rám }ozib ...ézi ...¤oH
kedrémet tlov ¤oh ka$ - ?matlodnog tiM
.motalodnog segésűrö}öß
,tlov ű&egne$rédnüt mémđe nedniM
,elegnili$ nasojábűb €eM
,nasúb na€o k'€emén ed ...,nasojáB
!eleb tdepergem djam meviđ ¤oH
sutđugua .1845 ,tseP
...AVLUNOVLE LÓTGÁLIV A
inlé avlunovle lótgáliv A
,ttala lédöfzáh sik sednö$ ¤E
...inlé delév ,ak}á€ ,avlunovlE

!talodnog sedé €im ,péđ €im hO
,togáliv a in¤ah ménteređ ttI
,rétata$ ¤e tnim ,sám mes¤u €eM
?amlatuj kniacrah im s knulocraH
.rébab sik ¤e nát si bbelöfgeL
?ékkörö né mejdökđük tréze sÉ
?temeklel maj¤ah inladgavgem S
,teknübes idöfle ka$ rébab A
.gem ajtí¤ó¤ men ed ,idöflE
,ak}áel ,tedezek ebmezek ddeT
>delev ke¤em :đtezev ávoha S
massál en ¤oh ,knüjnem eđđem ed hO
.te€ehata$ a es lórlováT
,lekketpél sebes sé knüjnem eđđeM
lotu djam nejré en teknim ¤oH
€em ,rádam e ,ekélme mődi tluM
.lolad nasúb €o lórmiacraH
sutđugua .1845 ,tseP
...EBMELEREä ATÓIMA
,metse ebmeleređ atóimA
.ko¤av űđeléf ¤oh ,názagI
nebmejef kanađtáj tidsőtökmeä
.kotalodnog a kennem kanlaf S
tim ,keđet timsa€o ah ,ado$ meN
.kotattál men melőt nanazóJ
:inllavik kelne¤éđ etniđ timA
.kotagtnallip si ebröküt A
,konávik tétse ój rođkos leggeR
.nav etse ah¤oh ,tlegger ój sÉ
,kenőnem a modnom !ttozoh netsI
!nagodlob jlé :őj ika ,kanna S
,motrám abózrop a narka¤ malloT
.međev kanózrop gem tátnit A
abmajáđ rokim ed !náj¤ah zednim S
...međet tégév sezüt raviđ A
¤oh ,má intahdnomle
.ebes meleređ
őlli ...ak}á€ ,matpak
!eb astí¤ó¤ dokó$

nátza errE
sogásólaV
dattaim eT
¤oh ,anloV
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...SEMLEREä ZA TLOV MESAHOS
ika ,semleređ za tlov mesahoS
.meleređ a gásbar ¤oh ,ajdnoM
,te$nilibbar men sé ,ő dá ta}ráä
.meken ttoda tza ...ő dá ta}ráä
,a}ráđ na€o ne$nin kanrádam a S
.tđevön meleređ a tőnim tniM
,laggási}árap €o medzek mes lE
.tze mejlüpörtá ¤oh ,dlöf a tniM
,ebétrek kola¤na za né kolláä
,ttala sátnallip ,ergé za löF
kentrek e tto mözűf abúrođok S
.takogalli$ a ,tiáĐórgnáL
za djam ,le tírob }éf igé ze djaM
...döf ajákađjé kangálivlA
kotál nabtanallip ¤e sé kolláä
.tögödrö s tolkop ,te}}em s tnetsI
,zökődi tti ne$nin ,rét tti ne$niN
>kidekereklöf ma}ráđ ah¤oH
lőtésétmeretgem kangáliv A
.giteléti ősgév a kolláä
:korájeb tolkop sé te}}em ah ¤í S
melertö¤ ima nablokop A
,nav géssevdü ima neb}}em a sÉ
.mezerétá tzadnim nebcrep ¤E
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
...TEłEM ,TÁTÉRKOB A
,látda meken te€em ,tátérkob A
.tá dettök laggalađ niđmoráH
,tieníđ kanázah a et detereä
.tázah a deteređ trem ,ak}áł
:ebére$ tniđ moráh si né kodA
,temi}émer ddev kenníđ dlöz A
,tamácro }ávolah kenréhef A
.temevíđ őzrév kansorip A
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...AH ,KEäEL AF
.agáriv ¤av kanáf ah ,keđel aF
.keđel gáriv né :¤av tamrah aH
...¤av ráguspan et ah ,keđel tamraH
.kenejlüse¤e kni}él ¤oh ,kaŁ
:gáđro}}em a ¤av et ,ak}áel ,aH
.mozotláv ágalli$ né rokkA
¤oh) :lokop a ¤av et ,ak}áel ,aH
.mozohrákle né (knüjlüse¤E
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...KORÁJ LEGGER IäŐ
,nabdabađ a koráj legger iđŐ
>téđetređ kezén abáih eD
,ját a nabálo&áf kendök ürűS
.té¤eh ka$ intál kan}orot A
>záh¤etneđ tto¤ahle teđémret A
:rám epén ógzub enneb ne$niN
,ajánogro tagllah s ...kogáriv A
.rádamsekené kos a tagllaH
azáh¤etneđ amén teđémret A
nédi za ređ¤e gém kiljazlöF
- luájgnahđiv ¤etnim kanđavat A .néletevöjgem kenterüđ A
.gástalum semellek ,gív terüđ A
:meviđ ttotjahós pékke narkaß
,inleterüđ si né kénteređ eB
...?me¤ehőlőđ si meken $nin tréM
,leddzereg nelte¤e ménréeb tsoM
>tđepe men ¤ehőlőđ đége ¤E
,ak}áel ,delev né ménréeb ,jeH
!dzereg bbesedégel ,bbeđgel eT
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...MÁDOMLÁ LAVÚROBÁH
,lejjé za mádomlá lavúrobáH
>tra¤am a káttíh abúrobáH
,nabánadjah tnim ,lülej óvihlöF
.drak serév a tráj etređgáđrO

,aráttál drak serév a tdairlöf S
.tlov erév ppe$ ¤e ka$ kenikA
,ajúrođok agárd gásdabađ A
.dloĐ icrah a tlov znép }ávtih meN
,ajpan knőzge}em tlov pan e nepÉ
>déit a s ,ak}áel ,mé}e zA
mat¤ahle ,trénoh a kajlah ¤oh ,né S
.télejjé ősle knugássazáH
nájpan őzge}em a ,ak}á€ ,e¤Ú
?gév ű}röđ ,inlahgem sé inneM
,ros a enlürekár ah ,sigém sÉ
.kévet nabmomlá tnim ,kénnet ¤U
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...TSOM METELÉ
:gásnávik nelte¤e tsom metelÉ
!tedevíđ ,ak}á€ ,intehre}geM
:motjaho tza menka$ sigém ahéN
.temegne lénteređ en ahjaV
leddéit a mosros ¤oh ,međih tzA
>nát anlov ketév intökeđđÖ
,súb €o ,nalatgodlob €o mé}e zA
!mádiv €o ,godlob €o déit A
tobmalag díleđ a međđekereB
?ézök kotalládav sajmođréV
erkeregnet seđév ,erkeregneT
?é-messezev tákjas }i$ik A
,ak}á€ ,mettellem ¤u e-lánráj meN
?ráj akjas a s bmalag a tto tniM
te€em ?tosroslab a e-dánribgeM
...rám matkođgem trem ,koríbgem nÉ
,ak}áel ,temegne et sseređ kaŁ
.dogof mes indut misédevneä
,mattaim né ahos le lúrob meN
.dokolmoh se}éf le lúrob meN
,degét lótmotanáb kellémikgeM
.tésevdek ,topan a dlöf a tniM
:pan a kiđgu}el ah s ,ő tlüred ,gíV
.tétös ,úromođ ka$ đel rokkA
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...TTOLRATEL A
nekédiv tlugrásgem ,ttolratel A
...dök iđő za lű naúromoä
ekélme úromođ kenmődi tluM
.ttölöf meviđ tlü tnékdök iđŐ
ajtalucra se}éf pan a nöjleF
...dök uromođ a kilđole sÉ
,ak}áel ,mattálgem docra se}éF
.ttölöf mevíđ ttel gássogáliv S
,pan a tnim ,¤ét en ¤u ,ak}á€ ,ed ,hO
,tödök a le érev tréza €eM
ne€im :késsál nátđit ¤oh ,tréza kaŁ
.ttölöf gáliv a nav sádavreH
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...NETSI ZA AH
:mázzoh anlóđ pékke netsi za aH
,medegnegem deken né ,maiF"
".kiđtet kandagam tnim ,gem jlah ¤u ¤oH
:menetsi rokka ménrék errE
,đő tlüred ,díleđ ,péđ ed ,đő ne¤eL
>ráguspan se}éf nobmol agráS
¤e táladgév ejgnez tzök bmol agráS
.rádam tdaramle lótđavat A
erteđémret iđő za tnimalav S
:lüneltéverđé nöj lálah A
rokka ka$ ...nöjőj ¤í si máernÉ
.lü mettellem ah ,erđé me¤eV
,akrádam a nobmol a tnim ,rokkE
tamoladgév le si né mejgneZ
kenkeviđ a el €em ,nognah sövűB
.tah ebgé za löf s erékeneF
:kenkenéĐárav a egév ah sÉ
,eb ajráz kó$ ¤e tamiakjA
et ,}áel péđ ekőđ ,dokó$ et A
- !ekibbő$idgel ke}él idlöF
,netsi za éndegne men tze ah eD
,ne¤el đavat ¤oh ,rokka ménréK
,kenmeret káĐór loh ,ađavat craH

.nekelbekifréf ,káĐór seréV
kocrah a kenejgnez evtíseklel S
,kátibmort a ,ia}ágolaŁ
etniđ lőbmeviđ né za s ,ke¤el ttO
.gárivrév solálah ¤e nöjőN
:lórmápirap rokke kölődel ah S
,eb ajráz kó$ ¤e tamiakjA
et ,gásdabađ péđ et ,dokó$ et A
!ekibbő$idgel ke}él igÉ
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...GETEGREF A TLUMÉNLE
őtlövüs getegref a tluménlE
.ekené nodroz kanájáfráH
ttödzük €em ,cra za tnim ,ját a tdogú{
.edevneđik rám s lallálah A
!nav nátuléd iđő péđ ,díleđ €O
>tegellef sik ka$ intál tto-ttI
tnim ,ze gem tdaram ¤u lóbrahiv A
.tezekélme za lőbkődi súB
a tia}rotgodáb kankulaf A
>kázo}aragem irágus paN
nebéregnet lovát kabábiléD
.ká}at a kengebel kójah tniM
,norátahtál ¤an a ketnikettÁ
.nelet¤eh sé -¤löv ,ze gásanóR
...anór neltegév €i tsom si mevíä
.meleređ ka$ ,sám enneb ne$niN
,lemmeleređ elet na€o mevíä
.kisele menka$ lőtéhret ¤oH
agá ken€em ,af a tnim ,ko¤av ¤U
.tie$lömü¤ súd ajrib gilA
,lemmeleređ evletgem ,¤í mevíä
...llá gitludro$ €ema ,ráhop ¤E
?itnö abrop }á€ a ah s ...!rob agárD
!lálah ,et ik ddi bbákni ...đel ráK
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...LEMMEPÉKCRA
levépékcra meklel ,lemmepékcrA
.tedegét gem kalzokédnájA
,kiđtet mes keniknes ah ,monáb meN
!deken ,mák}á€ ,késset deken kaŁ
,avti} gidnim €ema ,v}ök ¤e mekleL
.ráj ettellem ik ,ajtahsavlO
nabsátagrof kos a - si kássavlO
.rám avtaggađ za nav si eđđÖ
ed >űrü¤léca ¤e ,ürű¤ mekleL
.tekevökagárd enneb đtahtáL
tzök kevök neze bbeđgel ,bbo¤angeL
.telü$eb atđit a ,tnámé¤ ¤E
,polđoalkiđők ¤e ,polđo mekleL
,ttetettídner men gem ahos €eM
:nebtese ¤e ka$ ,¤e ka$ ...tekđer meN
.detetniket péđ lláđár ah¤oH
,őhlef óvgarah ¤e ,őhlef mekleL
>takomálliv a ajtno narkaß
málliv a - !jléf en et ,ak}áel ,eD
.takogáriv men ,tjus teke¤löT
eb}}em a ,atéfórp séllI mekleL
...nérekeđgnál géső$id a lláä
lőrrékeđgnál s ,ak}á€ ,ebdelö jíH
!né kodnomel lórgáđro}}em sÉ
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...AHOS RÁM NÉ ßAVVA
?mođgu} men gem ahos rám né ¤avvA
?crah iklel e trat ékkörödniM
őré men tegév e ,ak}áel hO
?đraka tim ¤oh ,ddnom ,lassázoníK
,megne đertö¤ et trem ,đazník et treM
>kalattotnáb men gem né gideP
,dettőle sátnábgem za nálat ¤aV
?kaladámi ¤oh ,kelteređ ¤oH
,mendevneđ takos €o llek tréze sÉ
!tehel ka$ ti}}ema ,takos €O
,ak}á€ ,dettegetđevgem temevíä
.temegne nejrev ékkörö ¤oH

gitse lütlegger ah ,gém ttőleze S
:nodapník a si mettetrötöß
>jé őtetnehip a tlov mé}e zA
!mopan mes ,ébböt mejé mes tsoM
,molá za mélef né lláđ bmalag tniM
:metehtegsedé men máer eD
...lláđ bbávot ...rádam knéléf bmalag A
.meviđ ógobod ajtđairlE
,kenmeviđ jlo$narap ,ak}á€ ,kelréK
,tőtütráp dav e el dstísedneŁ
kensése'bgésték a ređ¤e ¤oheN
!tő mejőllütđerek nájárÓ
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...ßOH ,MÉVIH TZA
tzök kerebme za ka$ ¤oh ,mévih tzA
.sádoknájak sé gés¤iri naV
,dlöf a ne€ima trem !matzoktalaŁ
.sám 'es leppe$ ¤e gé za nnef ttO
>ekéb idólav $nin negé ,nödlöF
.ravaz sökörö ,crah sökörÖ
negé za ¤únepé ,nödlöf a tniM
.raka indoklaru ka$ nedniM
,kenlesiv túrobáh jé sé pan A
.ré} kisám a loh ,ki¤e za loH
pan a ...?}okla za sé lanjah a iM
.rév t€ofle nabcrah ittözök jé S
,ő €árik konraĐ ¤e ?dloh a im
.kogalli$ a ia¤ábboj
?kilködnüt no¤an ik ,¤ábboj a
.gof intezümáđ trem ,iken

sÉ
sÉ
sÉ
jaJ

!konraĐ e ézümáđ tá¤ábboj }áH
...}áhen ála lluh lejjé nedniM
lőbgé za tréde}éf ¤í si et náT
?}áel péđ ,¤av galli$ ttözűmáä
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
...METSE EđđEM
sedéđeb ,mák}á€ ho ,metse eđđeM

...lótirágus péđ kendiemeä
,gásmádiv sé gásój lőbdiemeä)
(.lóđ kemre¤ igé ték sevdek E
.}á€ péđ et ,ho ,delőt metse eđđeM
!őkagárd tlalgof ab}ara eT
,kollá ebdéle djam loh ,pan a eD
.őj arákosmen pan ¤an a zE
,ózrátah tamosros ,pan e đel ¤aN
.ténoelopaN oolretaW tniM
modroh ne€évek ...ko¤av €árik géM
.t}émer se}éf a ,tamánoroK
lőrmejef ah ,metlé đel im ed ,hO
?anorok agárd e lluh abroP
kanmoladjáf ...?metlé rokka đel iM
.anolitneä a nájnáecO
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
...MAMLÁ AŁUF NEłIM
!lejjé za tlov mamlá a$ruf ne€iM
,temevíđ datrúđgem et ,ak}áł
ed >t€ofik rév nednim előleb sÉ
.ttel aĐór ¤e lőbrév ppe$ nedniM
,timmes ...?molá za ze tehtnelej tiM
>meleređ a ne€i ¤oh ,tza kaŁ
,irtö¤ arlálah teviđ }égeđ A
!melertö¤ a ze sedé na€o S
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
...NATSOM ERLÉF
,lőrmejef a erléf ,natsom erléF
...!kasis zéhen ,etekef et ,úB
,óká$ akrat ü}}ök et ,vdekój ,reJ
.kanagni kallot sokjap ne€eM
evzegöđ €em ,aĐdnál et ,úb ,erléF
...kenilbek dádzag nodjalut ¤aV
,atérkobgáriv péđ et ,vdekój ,reJ
.ketehzűt nartáb ermelbek tiM
,dapník igálivla et ,úb ,erléF
...kidokrítrám víđ a ne€emA
,anráp sallotu&&ah et ,vdekój ,reJ

.kidomlá lőr}}em víđ a ne€eM
,motárab gív ,etđöj !vdekój ,etđöJ
,tepennü samlatah ¤e knujpaŁ
knüttözök őnima ,tsamlatah €O
.ttetetlepennü men ahos géM
do}ávráviđ se}éf !vdekój ,etđöJ
>nevi-gé ¤an a lütđerek dnoV
,tedénezmelleđ péđ le ddzek ,etđöJ
!meviđ sé meklel nojlocnát ddaH
,trém ¤oh ,motárab vdekój ,dezedréK
?tepennü ¤an ne€i knutrat tréM
ak}á€ a :modutgem trem ,tréza kaŁ
?teređ men ¤avva táh e-tereä
lót}áel a knürétađđiv ah¤oH
:knuzoh men előt temleređ sÉ
,motárab ,keledlük artu eđđeM
.knuzoklálat si men nát ébböt S
mettekđer né gidde ¤oh ,mollavgeM
,gof inőj tsom €em ,lőtődi zA
ajgnál mogásrotáb tdavmahik eD
.gobol tnigem ,llek nepé ¤oh ,tsoM
,aránotak avá¤ a tazálaß
- llá neknéléfsúb arkís a iK
knujnahor nagiv - táh armolagiV
! - - lálah ¤av telé - abáta$ A
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
...PÉä IM HO
za ho ...telérodnáv a péđ im hO
!karadamrodnáv ődnel¤irI
,lét a im :kájdut men ,kő kájdut meN
.kanalláđ absám lóbđavat ¤E
a tnim ,inlorodnáv ...inlorodnáV
:nodabađ ,a€óg a tnim ,ek$eF
!mőtmeret ,mekenné tosros e ddA
.motanávik a tlov ze nadjaH
za ho ...telé izáh a péđ im hO
!karadam izáh ődnel¤irI
?lađsavat ,lellét kő kendőröt tiM
.kagodlob na€o nebkiekđéF

,inlé ...indosazáh ,indosazáH
:nokocnál imleređ a inlaH
!mőtmeret ,mekenné tosros e ddA
!motanávik né za ze natsoM
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
NULAF
:no}okla nednim tsom ko¤av €áriK
,máer levöl t}éf ólsorip pan A
aragúsu$úb ólsorip pan A
.máhur űređ¤e itsef arrobiB
,tját a tnéknetse moráj lerrö}öß
>lóla lédöfzáh sik a névpéliK
ttala gé ¤an a nebkegellefroP
.lóđ ajpmolok já} őrétazah A
,ténez e mollah avdoladnalE
>lűrök kelélmeđ avdoladnalE
élefnednim trem ,kotál eđđem sÉ
.lűret gásanór neltetehrémgeM
néregnet eđđem kangásanór A
,tegiđ tnim ,af ¤e llá ttoma-ttimI
:nádemahom a dlük támi ávoh S
.tev ta}rá uđđoh ze élef teleK
,zétiv ttezbes a nabáta$ a tnékiM
>kisele s ,ergév pan a kizrévlE
,tlálah-zétiv a géső$id a tnim S
.kitevök dloh s kogalli$ topan A
>akađjé se}éf ,nav jé melűröK
,dne$ além nebjé se}éfgalli$ A
,inallah melév etniđ ¤oh ,dne$ €O
.gnez ajtnal diváD tneđ nabdloh a tiM
takadúldav a lóbót déđmođ A
>inalláđeđđem nabtapa$ motáL
kanalláđle sé -löf si lőbmeviä
.iamlá dav ríh ,sá¤ávar¤an A
,tájaz sé tetseP medzek indeleF
>tievret ekđüb nednim mődnevöj S
,modoklodnog ¤í ,menlé ennel bboJ
.tti evdelefle menlé ennel bboJ
ttözök keven ¤an tlatđagamlöf A
,temeven iknes assatzognah eN

,ne¤el medlöfótnáđ sé mőlőđ kaŁ
.tere}ek réhef s trob sorip kőmreT
lőrmedlöfótnáđ s lübmőlőđ nődim S
eb azzoh :etse kerét abmazáH
tere}ek réhef s trob sorip a djaM
.ezek réhef kenék$e}em soriP
iajju kanlálah ősék a ah S
:kágofeb djam témeđ őn sé jréf A
tná&sagga ték a abrís ¤e ké¤eT
.kákonu órís lőbsétettet meN
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
SORÁMŁOK GERÖ ÓJ A
za gím ,inzatu llek eđđem nannoha ,ttI
,nödlöfla péđ a tti ,tahtál te¤eh rebmE
,lessédegélegem tsom né kelé nettI
.mötlöt nabgásgodlob ,namádiv mődi treM
>mosákal né za nav nabájám$ok ulaF
.lejjé kiljaz ahén ka$ ,ze am$ok sedneŁ
...sorám$ok a enneb rebmegerö ój ¤E
!levézek ték a dnim netsi za gem ajdlÁ
,ne¤ni monni-menne s netti mosálláđ naV
.mesélesivdnog bboj lénne tlov mesahoS
,monrávgem si tiknes llek men erdébe zA
.mesék ah¤oh ,márné kanráv najá}dnim sÉ
sorám$ok gerö za :kolánjas te¤e kaŁ
>levégéselef ój ahén naccokeđđÖ
...lükéb si gem ,naccokeđđö tnima ed oN
!levézek ték a dnim netsi za gem ajdlÁ
.lőrkődi tnűtel a ahén knüléđeblE
!kanálav kagodlob iődi bbigér ,jeH
,tlov enednim ,eznép ,ejdlöf ,ejtrek ,azáH
.kanávol ,kenérkö támáđ atdut gilA
,asála$ kerebme neltetih a téznéP
>le kéttiv iajbah kanánuD a tázáH
...sorám$ok gerö ój a le tlü}égeđ ¤I
!levézek ték a dnim netsi za gem ajdlÁ
,ajpan etlé rám nav nebléf ólú}oklA
,tjahó tamladogú} rebme za rokne€i S
,gésnelté$neređ a ,er}égeđ ,áerő S
.tjab sé todnog bbötgel trém natsom áerŐ
,ne$nis ajpanrásav ,gitsepan zodaráF
>lek néjedi gidnim ,kiđkef nősék gidniM
...tsorám$ok gerö ój e né molánjas tniM

!levézek ték a dnim netsi za gem ajdlÁ
>asros ludrof arój gém djam ¤oh ,motatziB
.kanmavađ a đih men ,ajlávó$ téjef Ő
,mosros ludrof arój" ,bbősék lóđ "¤ú ,nav ¤Ú"
".kannav néléđ rís a rám miabál đih treM
,abáka} kolurob avdoromođle nÉ
,levé}}ök miemeđ tácra mötđörüfgem S
...sorám$ok gerö ój e má&a né za treM
!levézek ték a dnim netsi za gem ajdlÁ
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
MOGÁSDÁMI
,má}a }égeđ tléf lótsázohráklE
.nalatpala men esétléf nálat S
- nav agászagi nebbe s - előt traT
.mázokdámi men atógér rám ¤oH
mezek ték emí >táh mozokdámI
.molo$lukeđđö lattatihá tneä
,molatah igé ,megne gem ssagllaH
!menetsi sedé ,megne gem ssagllaH
.azah a ősle ,óh ...mekenné jdA
...!enetsi mepén ,netsi samlataH
enellek si tim nojjav inrék eD
?ajab a i}}a ken€em ,trémázaH
:melerék a ¤e ka$ ,¤e ka$ trézE
,tál tevé kos men rám ,nav tnim ,¤í €eM
.tázah e ájju neđége dstmereT
!menetsi sedé ,megne gem ssagllaH
?trémagam kejrék tim ?trémagam sÉ
,tőteređ segéspéđ meken táh jdA
,tő massagotálgem djam ne€ema S
...trébab kos ,kos nátza >tápirap sroß
,men ,estíseké temejef ¤oh meN
,mokarba ,mánéđ đel men ah ,¤oh eD
...monatrat lój levim ne¤el mókiŁ
!menetsi sedé ,megne gem ssagllaH
ttözök .8 .tpeđ - .20 .gua .1845 ,notrámtneđklaä
...LÉVEL A NOKÁF A RÁM KILSORIP
,lével a nokáf a rám kilsoriP
,léđ iđő za tlövüs ,kötzök tlövüS
>sered őzem a ,pan a so€ámoH
.serek tá}at gelem rá&eb ,rotđáP

,lálat ka$ rotđáp a tá}at geleM
.lát elet ,rob $aluk áer tto ráV
,lát elet s rob $aluk a ¤ofik aH
.láh elev egéselef nánráp ¤áL
,$nin ajá}at ój kenrebme rá&eB
.$nilibbar ár görö$ lőlef nedniM
,tágam gem azzuh nabrokob zaráä
.tákađjé iđő sűh a azzoktÁ
rebmetpeđ .1845 ,dösmöD
GALLIŁ SÉ ŐHLEF
,étmeret tifréf a netsi rokiM
,úrob tétös tlláđ arákolmoH
lóbúrob e ¤ohka$ ...?trém modut meN
.úrobáhigé s őhlef a tteL
,étmeret te¤löh a netsi rokiM
.ttodakaf avrís nebémörÖ
kenke}}ökmörö ze intál si tsoM
.togalli$ péđ kos a ,tiejppeŁ
rebmetpeđ .1845 ,atokniC
ZOHÁGÁSßANŐ CNEREF RÁäÁŁ
,megne remsi !rú sogás¤aN
,mosákođ đor a tza ajduT
-netsi togászagi za ¤oH
.mogáv ebémeđ kenrebme S
,netsi men nö !rú sogás¤aN
!má ¤an mes za ed ,rebme kaŁ
ernö togászagi za ¤í S
?mánadnom en ik trém na¤U
,tza modnomik !rú sogás¤aN
>tahtrá men mekenné nö treM
,koraka men inzáruzneC
.tahláicijer men ¤í sÉ
¤oh ,tehelgem !rú sogás¤aN
>nav enűb nalatmáđ kennÖ
ed ...ajtahzokdámiel dniM
.naltatahtá$obgem ¤e naV
?ze im ajdut !rú sogás¤aN

,lázitirk temegne ¤oh ,meN
menah ...!za mes trégáliv A
.láni$ tekesrev nö ¤oh ,zA
tneđ netsi za !rú
?nö lodnog tim
a teđétlök a
?nöj ttü¤e lemmíc

sogás¤aN
,erémlereä
:iđih tzA
sogás¤aN

kenőtlök a !rú sogás¤aN
>ne¤él eklel ¤oh ,segésküä
tte€eh kelél kennö menaH
.nebéviđ a nav ai¤nopS
ai¤nops a !rú sogás¤aN
,dá mes tárkiđ ,tev men tognáL
...kirev ,kitü pékimrákA
?táhet irev-itü keniM
rođ}áhalav !rú sogás¤aN
,másavlo tiesrev nö zA
?ebmeđe ttotuj im :ajduT
.mar€ da sunisa :¤oh ,zA
!rú sogás¤an tletđit ,agárD
>aidamzi$ aj&a nö zA
a tze ,ennel bboj si kennÖ
.aintat€of tegésretseM
nátu .10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
REBME ÓSÓTU ZA
?tlobrís ¤av gé ?mettölöf za iM
,dlöf a neb€ema ,tlobrís ,negI
.kiđkef ósropok sáiró zE
}éf a za ttölöf mejef tto sÉ
?apmál itlobrís a ¤av ?pan A
ken€em ,apmál itlobrís ,negI
arágus ógolsip natda¤áB
kenjé irís a tégéstétöS
.itsef arágrás-sorip }ávlaH
lüdnez im ,hah ,ed ...!sátagllah €im S
?ettepezök kangásamén A
!men hO ?lad}áel ¤av óđrádaM
ósropok a kájgár kegréf A
.tiókal gedih ,űmeđ t}uheB
,dnim kemeđ a káv}uheb ,negI
kenmeleređ rok¤e nebke€eM
,tlognál ajárkiđ kengéslölű¤ S
nótírodnu €o lőbke€ema S

ko}áeljék a tnim ,ik ttezéN
,lóbákalba kazáh€édrob A
,gásttozible ,gés¤íri ,gőg A
.gássotazála ,sétevgem A
rám gedih s ,kemeđ a káv}uheB
záđ €ema ,lokop sik e ,víđ A
,ajá}at tlov kengödrö záđ geM
ttegé ajá€gám könüb a loH
.lassálognál naltadavmahiK
.egév kenkenednim rám menaH
,sázrotelű$eb a rám kiđlA
,}röđ bé¤e s ,sáluránoh s -táraB
,ettevök nabmo} tekő €ema S
...asáram teremsöiklel A
,gem rám tlah negér no¤an ze eD
ekédezmen kanrok bbajú zA
-.lőbérih nápu$ tze etremsI
.kiđla nedniM .egév kennedniM
.víđ a evlűH .međ a avku$eB
őlé gém ko¤av magam né kaŁ
,nebégerü tnappor tlobrís A
,návráv ergédnev ¤e ,mödőnüt S
.arlálah őzemledesék A
¤oh ,nálat đléf ?đöj men trém ,lálaH
?kelző¤el s delev mozokribgeM
,matlov ik ,ko¤av za men ,jléf eN
lellebek őremkav rok¤e iK
.laggáliv sé lassros matlocaD
.kaldamát men geM .đtehöj nartáB
gnah neletőrE .magam mo¤aH
.le jrodoS .¤él đévléđ eT .keđeL
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
ETENÉTRÖT VÍä MORÁH
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,ajázah tlov men kenik ,gavol ¤e tloV
,kepén segésnelle kenétütjar treM
ajár kanázoh tim ,ttel sálutđup sÉ
.kenézüt káta$ a nebé}éf romoK
kenézüt káta$ a nebé}éf romoK
etniđ acra sőh gavol a ttolsoriP
etnö nevőb te€em ,erév ttolsorip S
.kenételé noh a erésétnemgeM
>erév kangavol a t€of nalatđah eD
.eré tegév ajnoh sé tdaramgem Ő
,agá trötle kanáf ttel nalatnoh a S
,el ttöröt getegref a lóráf a tiM
.abgáliv seléđ a tegrek tsom ze tim S

,ettölöf ttolláđ tto őhlef a nődiM
,arátah noh ttötnödel a tlov lohA
,arájtnah tlepedrétel sé ttollágeM
ajrísik gippe$ ősgév tie}}ök ¤oH
>ajrís kenétezmen tloh €em ,erdlöf A
te€em ,e$nik nelte¤e tlov e}}ök treM
:atratgem gém lőbénednim ttetđevlE
- .atraka men arsám inlozokét tze S
,ttellem ajúb apmot tnem sé tludnigeM
.etrésik tsáv€of tő nebépék }rá €eM
:nabsásodjub a rám tdaráfik nődiM
erét innehipgem ebkédiv sednöŁ
.nabágáđro lovát pén negedi ¤E
,alálah tő ¤oh ,si tza álodnog sÉ
>ajlálat bbaramah ,đel ne€eh ¤e aH
,agáriv réhef lálah a lluhár ah S
.agásnávík nednim evlűsejleteB
,nekédiv tráz sedne$ a ő atráv tzE
,erét innehipgem natdaráf ávoH
,nepéđujfi na€o ak}á€ ¤e tlé loh S
.eréđid tlumáb tláv kenkédiv a ¤oH
,attál men tégéspéđ ak}á€ a ő eD
>kanánoh tájmor ka$ ,ttotál mes timmeS
ak}á€ a tlláđ narka¤ ár ¤oh ,attál meN
,agáliv sogalli$ kenétetnikeT
!kanálav kólognál im ietetniket S
,kaná€of iajpan ak}áel a ¤I
kenétsöf tomojlil }ávlah arácra S
>kensérem men inlóđ a iemlertöß
,kangavol se}éf a antahdnom tim treM
,gadzag éggéle ráb ,ik ,ő tahdnom tiM
- ?ajtazgam űređ¤e kenkőlüđróp eD
>ajkal ujfi ¤e gém tekédiv a sÉ
,aglođ bbe}égeđgel a ,úif }égeä
,tágáliv úromo} ilé evdőgneT
,aglod ótđaráf kos enlögem nát tiK
>ták}áel a ahén ántahtál men aH
asátahtál ak}á€ tlumáb noktit A
.aĐárav ózohgem ejőre ó¤oF
temleređ nejrék ¤oh ,inlodnogár léF
,lőtékemre¤ kőlüđ gadzag ed ,róp A
lőbré}ek zaráđ tuj ah kenika ,Ő
.tehlürö násros ,talaf bbo¤an ték-¤E
,iréeb lazza sé ,godlob sigém ő S
.irésik lőriđđem ták}áel a ¤oH
2
,aró ¤an a tludnok kangavol a sÉ
,ettiv absám ¤e tő lóbgáliv e €eM
ajróđ men tivök}}em }ék rotib lohA
.ettölöf kenépén gásnaltatrá zA

>ebélö dlöfa}a za tő kétteteL
,ebélöf molah a kettet men tevöK
...nelle ajúb telé za ttel aĐjap €eM
,evíđ ak}á€ a ?ők anlov si tréiM
>neltekézré ,ttel ők latlá alálaH
,nabákotrib víđ a sézré ne$nin ah S
?nabgáliv a nesserek tim rebme zA
.idlöf giákos mes ak}á€ a tlov meN
.itlök men lef iknes nannoh ,kévkefeL
,aglođ avrá ,avrá za ,}égeđ a sÉ
,kenégésűrö}ö¤ nelte¤e nétnüT
?anlov etlesiv ¤oh téhret telé zA
.kenételé sehret ettetev tégéV
3
nebélef óti}rís kanákađjé zA
,ne¤ém er€eh a sé ,aglođ a léklöF
>ták}áel sevdek a kéttemet ávoH
.tá}ávláb péđ etlé intál ajrakA
,asázoklálat $nin la}}áel a eD
,rájle etniđ lóbrís a }áel a treM
,assálgem témelleđ kangavol a ¤oH
>ráv nalatđah etniđ ed ,ráv tto ,ráv tto S
,arját eđđem ,eđđem lláđ gavol a treM
?ajázah gém e-bar :inzéngem lláđlE
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
!GEM KETEJREMSI
?ko¤av ik :ergév gem ketejremsI
.mepék giánatsom tlov ttala cralÁ
,tamocralá né matnugem rám eD
!mepétel nese€épennü tsom tza sÉ
?tamialad mádiv kotátsavlO
?morí lübmeklel ¤oh ,kotájlodnog tzA
,séteven ,vdek a nabmialad ,hO
.norís a gáriv a tnim ,ze na€o kaŁ
,gáriv a kilí} norís a lűviK
>nav ttolah sé geréf nabrís a lűleb S
,takolad őgle}e né matrí ¤I
.nabmoladjáf a tlokodlah meklel giM
,sáidémok keđel men ébböt eD
,kengésnözök a gáv takáfop gív iK
ttözök kalafníđ a nnebado sÉ
- !kengé iű}ök sédevneđník nácrA

...!tazorátah péđ mesgém ze ,men hO
.tdamát nasro¤ €ima ,nasro¤ €o kéjluM
kolad gív a :meviđ ráb nejdevneä
kolatlá ahtáh ...gem kenejnűđ eN
.tamázah úromođ motídiv éssiK
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
ZOHKOTÁRAB NELETŰH A
...!le kantago¤ah tnim ,kúif kéreD
>leviríh netsi ka$ ketejderE
,kelevel it ,táf a tti kotáj¤aH
.ketetggüf ne€em ,tevíđ e ,táf A
,úfel teketit €em ,léđ iđő zA
>úrokkörö đel men ,kilumle djaM
,telekik a témsi dnevöjle ah S
.tekelevel jú af a inpak goF
luriv men ik ébböt :kotájdut eD
.lluhel lórájáf €em ,lével a zA
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
...EVÍä ŐTLÖK A TREKSOGÁRIV
,evíđ őtlök a treksogáriV
>takogáriv a imret kansám eD
,ajtagotđotéđ tekeze gíM
.daram sivöt ka$ kanágam nönnÖ
>eklel őtlök a ógnallip sÉ
:ttesegem iken !ógnallip }égeä
,nebtrek atđup a gno€ob giddA
.kesivöt a tő kipéteđđö gíM
ógnallip ttepét s trek atđup a S
,nálat keniknes tuj mes ebéđE
a gnerem lettezevlé nődiM
.nájurođokritrám őtlök }égeä
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
GÁSUJFI
nasamlagu}gedih kájdnoM
:kegerö zA
,ko¤av úif dnolob ,jaliä
.ke¤el bsedneŁ
,ka$ ajgnahđiv kentelé za gésnéV

.kanatnáb men gem kognah apmot E
?dnolob s >zagi ,ko¤av jaliä
.tehel si zA
,movih men ar$ánat tđé zA
.teviđ a kaŁ
:međev tánđah si kenmejef ed oN
.međet mogaplak sátérkob áeR
,óda$ánat đor men víđ a S
.le keté¤iH
tál bbeđđem narka¤ lénđé zA
.levimletjeS
>gé avgobolgnál evíđ ujfi zA
.gé za tétös nődim ,ze tígáliV
-rézev ka$men víđ a láglođ S
.lükentévöä
knütelé nebélet sroslaB
,lűh atrokaß
,knántah¤afgem ráka ttaim đé za S
.gnál a tígelemlöf nebknüviđ eD
,kegerö sedne$ ,keté¤ih en sÉ
,trágem nát ¤oH
lataif a si ajgobollút aH
>trátah a züT
,tőzem đége inatju¤ katkođ löF
.bbőzö$lömü¤ ze latlá ségé đel S
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
MEMÖRÖ SÉ MÚB
,úb €o ne$niN
.múb né za tniM
!kolúsub né ah hO
,gnalrabnálđoro ¤e melbeK
>}áráb enneb mevíđ S
konálđoro sehé za kájtaggaä
.lekkiemrök ,lakkiagoF
,káđđi téréV
kájgár tájtnoŁ
kájíđ téjőlev sÉ
za kan}áráb }égeđ E
- - .konálđoro sehÉ
,$nis mörö na€O
.memörö né za ne€iM
!kölürö né rokim ,hO
trek inedé ¤e melbeK
.meviđ 'ebtrek e aĐór S

,lakkaraguspaN
lekképel akraT
,aĐór e kiđtáJ
ettölürök gnez S
.}ágola$ A
,la¤na ¤e nöj sÉ
,táĐór e ajtíkađel sÉ
,lakkó$ itelli S
,izűt erilbek S
!lűpör ebgé za elév S
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
NÁJÁT DÁRGESIV
náját dárgesiV ...?gem ajdnom iK
}okla tda¤áb A
?emelleđ trötgem kanárálK hcáZ meN
náját dárgesiV ...?gem ajdnom iK
jé tétös ,dav A
?emelleđ suđđob kangodóB hcáZ meN
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
TTŐLE SÁZÚHSROS
áer !tnirof rezezáđtéK
.kerem gila si inlodnoG
,rú ¤an ők}}em ,keđel rú¤aN
.kere} ah :eđrep evétlöF
?tznép e međet ávoh nojaV
!men abmádál ka$ ,á'hnedniM
né za kideđénep men geM
.menetsi međih ,nabmádáL
kolagra}le :kere} tnimA
,neletrih ¤an zohrápsáG htóT
igidde lánrú ój e sÉ
>melettivkel nepéđ mótnoK
(!trémeznépđék rám tsom) nátzA
>kotarrav t}ötlö ilét óJ
inatsom s ,lét a lezök treM
.kotah¤af si gem nabmáhuR
tagof ah :djam kise lój €iM
,gedih a márné tagro$iV
tégüf :kiselój €im !áhaH

.kenimle¤ekő intatuM
...?knüre} men ahtáh ed ,má ¤U
,delev netsi :knüre} men aH
,jabes ed - !}ötlö ilét óJ
.tegedih a rám matkođgeM
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK E .M
,za nebknütelé crep bbagodlobgeL
(međih ¤u edmá ,matlábórp men géM)
.knü¤em zohrátlo lekknüsevdek aH
.neđel dosros e panloham deken S
,euĐóJ kénlov ah ,mántíllágeM
,tődi ,topan a tti mántíllágeM
,ssehel godlob €o ékkörödnim ¤oH
.ttőle rátlo za đél rokke őniM
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
PAN A SÉ NÉ
,tadloh a gelődepe €o kos ajlumáB
.tjahos tlüsetsetgem a tzE
,erkörö nojdaramik ráka mattaiM
.tjar evgnerem né köggü$ meN
,kenmietezré et esélüsetsetgeM
!ráguspan őh ,se}éf ,sagaM
,egésürö}ö¤ ,emörö meviđ ¤av eT
.rávos meklel ,memeđ detrÉ
:lappan a im knu¤av iőteređ sám¤E
!őteređ ték segésűh iM
?előt e-kölűgelem né :gem ajdnom iK
?ő kiđgelem lőtmevíđ ¤aV
,sros a gof inzűel abmoris ah¤oh sÉ
,molaljáf te¤e za tza kaŁ
,attala kendlöf a temőteređ djam ¤oH
.motahtál men ,topan péđ A
,tnéknopan aró ¤e kantloh a dabađ eD
:menetsi merék arra né S
,mósropok avráz ne¤el néjedi léfjÉ
!meken nebléd za gem nojlí} S
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP

EGÉV GÁS{ÁVIÄ A
!gás}áviĐ péđ kéred ,gás}áviĐ jeH
>gástalum samlatah degév et A
,e$neređ a droh ¤u ,delőleb đeL
.e$lömü¤ ódaráđ kanáf zaráä
:dagam đdaráf mes tárkiđ ,jlumik ¤oH
.daka} a réhóh a ireketiK
,tedene¤éđ dsahtál en gidep ¤oH
.tediemeđ kajrav a kájjáviK
,ajráj ¤u tocnát a detset gim sÉ
:ajákiĐum keleđ a lóđ tnimA
kanázáh nátás a nebégés€éM
.kanzádbal kögödrö za leddekleL
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
ZOHÓRÍ LATAIF ßE
,sráta€áp újfi ,kellezevdÜ
!motárab tteteređ s masráta€áP
,kélosój dalóret né rok¤E
.motál indesejlet tsom motalsój S
,tegellef sik ¤e rok¤e mattáL
.đel getegref lőbbe ¤oh ,matdnomgem S
,lálav et ek$őhlef }i$ik E
.đeglezök nesehretmálliv tsom sÉ
,tiamálliv deklel dstno sé jőJ
>togáliv a löf dstju¤ lakkiajgnál S
nődima ,dlöf a gem nöjlűdneR
.dotláikle tadóđlej őgröd}}eM
,đgöröd}}em s đalmálliv djam ah¤oH
>kognah ólúduz denelle kenőJ
,úrobáhigé za ¤an ah treM
.tognarah a inrev kátkođ erléF
bbávot rahiv a lúd tréza eD
.arácad gnarah treverléf nedniM
ama stjah es et ,motárab ¤I
.arávađ kerebme őlkéđevjaJ
si meken anlov ttellek pékkE
.nomá€áp tlomortso rođkos inneT
takognah neltetehet e nÉ

.molánjaS .mátatlém ermele¤iF
?mozoklánjas tim ,tnétrötgem ,hE
,konjab ujfi ,dobboj mastírođ ddaH
űmelleđnokor ne€i ik ,nÉ
.kotjahos gér rám nátu sráta€áP
,tijugem megne zE .létpéllöF
.knullá nettek tzök kópmoros a ¤oH
ne¤el ddah ,knüjdzük ,motárab ,tsoM
!knulálah zétiv ¤av knümledezőß
ttözök .24-10 rebmetpeđ .1845 ,tseP
UKLA
!}égelđáhuj }égeđ ,}égelđáhuJ
>}éđre révök a ze lezznép eleT
,delőt tegés}égeđ a međevgeM
.tedőteređ a dda lusád'ár eD
,ólalgof ka$ anlov znép a ze aH"
,ólavarrob ennel i}}ezáđ gém S
,kansád'ár togáliv a kánda'di S
"!kansám mánda mesgém temőtereä
.26-25 rebmetpeđ .1845 ,notrámtneđklaä
...KEREß AKLA{ MŐTEREä A
,kere¤ akla} mőteređ A
.gere} a ttemret ajálA
,ajápirap a iđiv aH
.ajár inzén gésűrö}öß
,megne gem tagotál narkaß
>meklel a nöj ttoma si tsoM
,ajápirap tatgávgem ¤U
.aj}áhle djam témrök ¤én A
,meviđ ,a}á€ óribgerÖ
?negi na€o đlák$ukuk tiM
?temőteređ a desel tiM
- .degét ő má teređ mes¤U
,lőbgere} a ,me$nik ,el jlláä
,lőble¤nek a dabál ik ddeV
,tedőlehret a gem dđerE
.tedőteređ a gem dlelÖ

,deviđ a rev eb ,menetsI
.ttellem mi}e za nav tti treM
,mádálse$nik né za deviä
.mánda mes tréulaf moráH
,őtetteven ,ótattaluM
>őteređ ték nöjeđđö aH
,lüneletgév kenléđeblE
.lürim ¤oh ,kájdut mes kogaM
?tnikado nav jaz im ed jaJ
.tire} davol a tto zib táH
!alór knützekdelefle ¤oH
.ajór en lűknünűb netsI
,tadavol a dattotrat lóJ
.datzorátnak si löf rám eD
,mácro za tti ,tokó$ ¤e géM
!máĐór sevdek ,dázzoh netsI
.dázzoh netsi ,máĐór sevdeK
,tálbaz }ara netsi nojdA
,kandavol a tálbaz }arA
!kandagam tevdek so}arA
.26-25 rebmetpeđ .1845 ,rávdlöfanuD
EBÉV{ÖKKÉLME .K .S
,gáliv a rám telüpé néV
.ttede€űs ar}o$ala ,eL
dötüeb :đráj tsene¤e aH
.tedejef nabádnereg A
őrötjef a ah ,gem jlojaH
...nav erdenelle adnereG
,mejef möröteb bbákni nÉ
!makered mastjahgem ¤ohmeS
ttözök .7 rebótko - .26 rebmetpeđ .1845 ,dájroB
EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK .Ä .S
.iókal kendetrek kogáriv s kehéM
>deviđ ne¤el trek sogáriv ,sehéM
,agáriv meleređ enneb kilí} aH
>ddeveb si téhém kangástárab A
nabnoza >gáriv a péđ :dodut lój treM
,divör €o ze sé ,ka$ lé lađsavaT
lóbásádóláknum hém }éređ a gíM
.diajpan ilét detísedégeM

:nelterekis đel men mo$ánat e aH
.nebdeviđ ke¤el hém si né ¤oh ,ddegnE
ttözök .7 rebótko - .26 rebmetpeđ .1845 ,dájroB
RÉKEä SÖRKÖßÉN A
.kotollah tima ,tnétröt netseP meN
.kennétröt men koglod se}éger €i ttO
iajgat irú kangásasrát A
.kenénem noza sé ketlü errékeä
.nerékeđrökö ed ,ketnem nerékeä
.totagof a évet rökö ráp téK
lerrékeđ a gigév notúgáđro zA
.ttogallab nák$assal rökö ¤én A
>alav nnef dloh A .tlov jé sogáliV
,nebkőhlef tdakađgem a tráj na}ávlaH
kenijréf ika ,¤löh súb a tnékiM
.nebőtemet a iserek támlahríS
.nökőzem déđmođ a tráj őlleđ rámlaK
.totalli sedé lőtkevüf a ttev S
lerrékeđ a gigév notúgáđro zA
.ttogallab nák$assal rökö ¤én A
,kélav tto si né nabgásasrát A
,kenékiĐrE nepé ajdéđmođ kélav S
iajgat ibböt kangásasrát A
.kenéteglekené s kenétegléđeB
:zehékiĐrE matlóđ s matzodnárbá nÉ
"?togalli$ kanknugam knuđđaláv eN"
lerrékeđ a gigév notúgáđro zA
.ttogallab nák$assal rökö ¤én A
"?togalli$ kanknugam knuđđaláv eN"
.zehékiĐrE avzodnárbá né kélóä
djam intezev gof ađđiv galli$ A"
,zehékélme godlob kenkődi tlum A
".teknim lutsám¤e sros a tđakađle aH
.togalli$ kanknugam knuttotđaláv S
lerrékeđ a gigév notúgáđro zA
.ttogallab nák$assal rökö ¤én A
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AKTÁ MELEREä
?avtatgáv €o avoh ,ógnaraB zétiv eT
?abdolécnáp idah se}éf létzötlö tréM
lándolécnáp se}éf demeđ bbese}éf tréM

?lánáléca dodrak ógolliv nebdezek S
,uđđoh ajtú neđel kanógnaraB zétiV
,uđđob solálah tnim ,nesebes ¤em trézA
,meleređ a menah ,izű uđđob men eD
.nebiemeđ arkiđ őlködnüt a trézA
,kanógnaraB zétiv nav ejőteređ péä
.kanókidlI péđ a téjőteređ kájíH
>ajtlob gé za tnim ,péđ acra kanókidlI
.ajtloik togalli$ a ,pan a tnim ,emeä
,lűneltetehgév tő etteređ ógnaraB
.lűjen ázzoh nejnem :attotílóđ si löF
,moda deken mezeK" :elelef ókidlI
.motanávik moráh detísejlet ah¤oH
,tobarad}ávráviđ lőbgé za meken zzoH
>kotarrav lóbba djam táhur i}ođđa}eM
lübétrek lanjah a takáĐór meken zzoH
>lügésseké iđán ermőf kanúrođoK
,erekeđlöcnög a mogásnávik ősgéV
.erőtekse knü¤em ah¤oh ,kejlű nezE
,togásnávík moráh e detísejlet aH
".togássazáh kelé delev ,đeđel mejréF
.iavađ ókidlI kanálav keze ,mI
,inadnomik állah ¤ohgila ógnaraB
,ttogoborle nasro¤ s ttemret nájápiraP
.tobarad}ávráviđ si röđőle ttozoh S
,ebétrek lanjah
.etpétel takáĐór
,innivebgév tzednim
.immes lutág tllá

a ttotnoreb nátuzA
bbótírivgel a sÉ
tlűrek abájab koS
men kenégészétiv eD

.trérekeđlöcnög a rođdamrah ne¤em tsoM
>térev¤ef ój nednim ettötlö arágaM
.raka tima ,ajpak men gem lavóđ péđ aH
.rak serev¤ef a ik ajvív lakkađőrE
,$nik a kos neletké nabgáđrorédnüT péä
>$nin ajráp kenrékeđlöcnög a táh menaH
,lakkadavenef a má si kitetzirŐ
.lakkajáđ ógnotát ,lekkömrök ődereM
>terekeđ a irék ,réado ógnaraB
,tderegem edéđeb őrék tse€ehim eD
kanatnahoriken ,avráv si men tégéV
.kadavenef őzrő za leggerém söhüD

,ezek sőh ógnaraB tlocrah giednetđE
,etezirő đége rékeđ a tlluhle giM
,tladaid serév sé ¤an a atvívik giM
.tlah men eleb ¤oh djam si agam ebzlemA
,tebe¤e ttet si men ógnaraB norokkE
.ttetezevik tsotát ¤én lóbólátsi zA
,nanno ik ettezev tsotát ¤én bbeđgel A
.nattogel ebrékeđ a tekő atgofeb S
,abézek atdagar tőlpe¤ sotnámé¤ A
,ebézek kisám a trotsorágusgalliŁ
,étök zohá€garas tájápirap tájaS
.élef ejőteređ ne}éres ttotjah ¤U
?ttet tim ,ókidlI péđ ,gidda ejőtereä
,tető ajráv nasúb :ógnaraB atlodnoG
,ajókidlI meviđ" :ógnaraB atlodnoG
!ajó¤ik soknáluf tanáb a nojram eN
,ajó¤ik soknáluf tanáb a nojram eN
!ajókidlI meviđ ,rámmi medelezöK
,nérekeđ löcnög péđ dázzoh medelezöK
.né mere}gem dezek trem ,ko¤av godlob sÉ
!lusúb men ókidlI ,ógnaraB ój ,jléf eN
,lutsotazgam }i$ik nájrak sám ő dagiV
,iken ejréf rám nav ,atazgam sik rám naV
.iserek negi men ?đőj men ¤av et e-đőJ
,téterégi negér ókidlI etdeleF
.tézek ,téviđ atda kenéveK tnem-ttöj A
,togásgodlob a tza natsom ajríb eveK
.ttográvos deviđ sé tdaráf dezek tré€eM
,nebélö eveK lű tto si tsom ókidlI
.nepé kiteglelö ,kájtaglokó$ tsám¤E
,zétiv ógnaraB ój ajtálgem tze tnimA
.zén sé llá nőrem ka$ ,inlóđ ejere $niN
,lubámlagu} tlohléf rév a dazállöf eD
,lugát eviđ tlurođeđđö kanógnaraB
,abá¤a őgé tuf garah tteđeveđE
.abál ludnigem sé tájá€bađ ajtnáriK
,atáh a ttozósrob kenőteređ ték A
,attál indelezök ¤í tzétiv a rokiM
,kandairlöf nasro¤ lőrélebek sám¤E
.kangarah jaliđ a előle inköđgeM
,ettetevle tájdrak erre ógnaraB sőH
:evteven la}}úg ¤an ttetje takóđ €i sÉ

latlá rak neze ¤oh ,gem ketilmedré meN"
!lallálah ótlém a gem ketejdekremsI
,inré e¤eh modrak ketevíđ ajgof meN
!ifréf ótíbá$ et ,}ođđa őgeđóđ eT
,kangáliv seléđ a nav aktá ima eD
.kanlláđ kotáer dnim ,tagllahgem netsi aH
,naltatahlah ne¤el etlé kötőttekdniM
.nabkonik sökörö ketessehdevneđ ¤oH
,galli$sökötsü za nöjle gim ,ketejlÉ
.kanlomob iakras dlöf őgner a lőt€eM
,nettek a dnim évők kotajláv :monáviK
.nejdeper en gem ¤oh lótník a keteviä
:gé delbek tsom tnima ,ifréf ótíbá$ eT
.ké¤e kognál körö nebkétrém na€o tzA
die}}ök ónábnűb ,}ođđa őgeđóđ et S
,giegév gáliv a kanaj€of neltenüä
,dere lőbdiemeđ €em ,abkatap a sÉ
.dekemre¤ nojdaluf abájkatap de}}öK
,naltatahlah ne¤el si metelé né za S
"!massahgacak gitláv takotianík ¤oH
,etzegév ¤í toktá za zétiv ógnaraB
.ettetísejleteb s netsi attagllahgeM
.eveK sé ókidlI katláv ákkálkiđőK
,evel ódákozűt lőbéveK ótíbáŁ
,naltadakađ tezüt a lóbágam aj}áH
.nabkonik a tagjaj s aj}áh si pan iaM
lőb¤eh a ,rok¤e tlov ókidlI €ema sÉ
,löf gozub sárrof ték naltatahdapaiK
,atazgam }i$ik eb tluf abkosárrof E
.atatzotláv áváf neb¤löv a netsi tiK
,ttel getegref tétös gidep lóbógnaraB
.ttelef ¤eh soktá ték a gnorob natto €eM
,gö} s lognál eveK gím sé rís ókidlI giM
.göröd}}em nőtnetter ógnaraB kujáeR
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SEMEN RAßAM A
ajdrak serév kenmiesŐ
,ajram adĐor ,ggüf nosagoF
.go¤ar men ,ajram adĐoR
!ko¤av semen ra¤am nÉ

.telé za ka$ gásnaltáknuM
.kelé}eh trem ,metelé naV
.golod a étđarap A
!ko¤av semen ra¤am nÉ
,tatú za ,tđarap ,dstíđék lóJ
.tatnov davol et a đih treM
.gola¤ kotahráj men kaŁ
!ko¤av semen ra¤am nÉ
?kejlé kan}ámodut a náT
.ke}égeđ dnim kosódut A
.kosavlo men ,kori meN
!ko¤av semen ra¤am nÉ
,mo}ámodut ¤e ,zagi ,naV
:motál náktir moráp nebbE
.kodut lój inni ,innE
!ko¤av semen ra¤am nÉ
.kozóda men ¤oh ,ój ne€iM
,kos men ed ,nav mogásadzaG
.kos ed ,mogássóda nav S
!ko¤av semen ra¤am nÉ
?lavázah a mödőröt tiM
?lavájab záđ kanázah A
.kojab a kanlumle djaM
!ko¤av semen ra¤am nÉ
nabzáh iső ,laggoj isŐ
:matzápiple ah temetlÉ
.kola¤na kenđiv eb}}eM
!ko¤av semen ra¤am nÉ
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ZOHMÉNTÁRAB IROKKEMREß
?za ¤av et nabólav ?¤av eT
?telezpék ka$ }ámtál e ¤aV
,ajbábiléd rédnüt kenmetezpék kaŁ
ajtál arju meklel neb€emA
?temegéskemre¤ godlob s docra péä
eri}}e !nabólav ¤av eT
>tehem men ,¤em men sádólaŁ
,tárágus kemeđ e lój né merémsI
dáráz abáirólg le€€emA
.temegéskemre¤ godlob atnadjaH

,nodajah lób}áelsik A
>ttel ujfi lóbúifsik A
,ttollá men gem ahos €em ,ődi za ttöJ
,togáriv a đévléđ a tnékim S
.temegéskemre¤ godlob ettivlE
möröktál atđit atózA
,ttedetétösle narka¤ €O
,le ttedef tnékrís €em ,nabákađjé za S
le€€em ,}}ök a ,tlov galli$ ¤e kaŁ
.temegéskemre¤ godlob mattariS
népennü knusátáltnođiV
>temegne ,mák}á€ ,gem jlelÖ
,mogásujfi soník indelefle d¤aH
montál arju nabdiajrak d¤aH
!temegéskemre¤ godlob ingo¤aR
ttözök .7 rebótko - .26 rebmetpeđ .1845 ,dájroB
ŐääEVŐLŐä A S ŐTLÖK A
mevdek immes ,ma¤áv immeS
!zohúrođokná&sorob A
,i}áel péđ gáđrora¤aM
lavúrođok-őđđevőlőä
,megne gem kotazzúrođoK
a sé őđđevőlőđ a treM
.ólnosah €o asros őtlöK
őđđevőlőđ a sé őtlöK
.téklel ajda kangáliv A
,rob a eklel őđđevőlőä
.lad a eklel kenőtlök A
kutdalatlá ah teknükleL
:kangáliv a nablad ,nabroB
.knüđé}ele ,knudavrehlE
:knütđé}ele rám nődim sÉ
ttellem lad s rob a ,kniekleL
- - - !gáliv a dagíV
ttözök .7 rebótko - .26 rebmetpeđ .1845 ,dájroB
IAJMOR ADRÁŁ A
,ajánór neletgév dlöfla péđ ho ,¤av eT
.ajá}atótalum bbesevdekgel mekleL
levie¤löv sé -¤eh dlöflef ebrög a zA
,llek intagrof tájpal nalatmáđ ken€em ,v}öK
,lék men ¤eh nátu ¤eh loh ,medlöfla ,et eD

,lével ttotnoblöf a ,tli} a tnim ,¤av na€O
>kotahsavlolatlá erređ¤e te€emA
.kotalodnog ¤an ,péđ avrí déleb kannav S
temetelé đége ¤oh ,né molánjas tniM
!tehel men menetlöt nokátđup a nnik ttI
,nipezök kátđup a inlé kénteređ ttI
.niudeb dabađ a nabáibárA tniM
,epék gásdabađ a ¤av et ,atđup ,atđuP
!egésnetsi meklel ¤av et ,gásdabađ ,sÉ
,kelé tréza ka$ gém ,menetsi ,gásdabaä
,gem né kajlah detré rok¤e ¤oh ,tréza kaŁ
,temerév motahtno detré ah ,lánmorís S
.temetelé soktá inadlá mogof geM
!metdőtev men avoh ...lálah ...rís ?ze im eD
.mettőle nav mor trem ,nebnölük ado$ meN
.iajmor kanádráŁ .ze kédalmoráv meN
:iserek men ődi za tza neđih menaH
?adrá$ ¤avva e-ráv ?telüpé ne€im k'€eM
>arálaf péláer si kanna ,si kennE
,sav ah ,ők ah ,kilmo ,pél ődi za avoh S
- .sagam men ,}o$ala men immes iken sÉ
?elüpé lőbkevök adrá$ e ¤oh ,nav ¤oH
.elürök $nis amo} kensémretők ttoloH
,ttollá soráv ¤avva ulaf etnegér ttI
>togásbar köröt a knázah etgö} men gíM
,monoh sedé }égeđ ,gáđrora¤aM }égeä)
(!nodiabál rám tlov $nilib eléfkos eB
,námzo za atlúdlöf tsoráv inadjah E
.názáh netsi za ka$ ,tdaram men növök őK
- negeteb si ze ed - gem tdaram molpmet A
.ne¤el ajólođá¤ kansálutđup a ¤oH
,todazáđ uđđoh bböt molpmet a tlođá¤ sÉ
.ttodaksor men eđđö nabájub ergév gíM
,kenévök ttolluhtéđ neđđev en anđah ¤oH
.kenétipé tádrá$ ne€eh e előleB
?en tréim sé ...!adrá$ lóbázáh netsi zA
.eréh}e tti tláglođ kentset :kenkelél ttO
?kelél a tnim ,tset a e-knüđér ¤u men sÉ
.kenőttek a dnim llek knünzevdek nőlne¤E
?en tréim sé ...!adrá$ lóbázáh netsi zA
>erévdek netsi za knütehlé tto sé ttI
,rám tekevíđ bbátđit nabkádrá$ né mattál S
- .rátlo za inledrét tál tnéknopan tik tniM
dennebet rokim gém ,adrá$ tlődle ,adráŁ
!ketnehip kosatu ,katdagiv kosatU
,metelezpék arjú tedegét típélöF
:metehlélmeđ erníđ-lőrníđ tedigédnev S
,}égelólrodnáv ¤e lavájtob sö$rög ttI
,}égel}égeđ ráp ¤e nabábus soríĐ ttO
,ódiĐ segevü ¤e lallákađ uđđoh ttI
.ózorob ne€i bböt s tótsotórd ¤e ttomA
?lavágáslataif énrálpa$ péđ a táH

,lakkáed simah ¤e kizeklelö natsoM
,téjef atravazgem éssik rob a keniK
.téviđ a nabboj gém ek$e}em péđ a eD
?nattap men löf tréze ¤oh ,rálpa$ név a loh S
...natdogu} kidomlá négév lazak a nniK
,nabrís a nnel rám tsom ,rokka négév lazaK
,nav tto si ek$e}em lataif péđ a sÉ
.katzorob tti kik ,dnim s káed simah a sÉ
.kanzodalrop gér rám nei}}emalav kŐ
,ttodaksor sé tlünév ,tlünév si adrá$ A
,topalak a léđ a lőréjef étüeL
,levőf nodajah llá pékke ..teledöf A
,levődi za ,enléđeb laváru ahtniM
>ejlémik éssik ¤oh ,lattazála énrék S
.ejdéđeb őlkedse nelterekis menaH
:ka$ inremsi giléf >zedelűd ,zedelűD
.kalba za tlov ki€em ,ótja za tlov ki€eM
,e}émék zehgé za kidekleme s llá géM
.e}émer ósótu kanólkodlah a tniM
,ettellem si túk a ,ttolmoeb ejécniP
>ettivle ikalav táfrotso za nannoH
,nebgéspé gem nav még a sé sagá za kaŁ
.nebéjetet még a lű sas avrogom ¤E
,egév még e nátđup a €eh bbasagamgeL
.ebéjetet kenne sas a löf tlü trézA
,lumáb éle agam neőrem sé lű nnöF
.lurgásódnalum a kéndoklodnog ahtniM
,ajfi kengé za ,pan a lognál ettölöF
>ajvív meleređ a télebek trem ,lognáL
,ajár zén evdepe ika ,ejőtereä
.a}áelrédnüt péđ kátđup a ,bábiléD
ttözök .16-8 rebótko .1845 ,notrámtneđklaä
SÁZOTLÁV
nödlöf A .tlov tnima ,nav ¤ú meN
.kizotláv er¤ednim nedniM
,révtset ték moroknelej s matluM
.kiremsi mes gem nát tsám¤e S
rok¤e matdroh nebmere}et A
>elet laggástárab ,meviä
:melőt kéjrék ¤oh ,gésküđ tlov meN
.elev tsám matlánik magaM
mes temevíđ kirék ah natsoM
.keniknes moda men ,modA
:mázzoh kenőj ah ,moduzah tzA
"!ketejdere ,meviđ ne$niN"

:matlú¤ ermeleređ ah rok¤E
.alav meleređ iótálP
}á€ nednim ¤oh ,mettih lütneđ €O
.ala¤na kangáđro}}em A
bbákni ¤oh ,modut tsom ...!mettih tzA
>}áel a la¤na tnim ,gödrÖ
,ken¤e kellek men ah ,korís men S
.}áhraka ette€eh dakA
,tlov mopan teteređazah A
>temeklel étígelem €eM
agrás €em ,gálivdloh ?natsom im S
.tev armocra trágus gediH
,ttotnábgem gáliv a ah rok¤E
>el abrís a mázoknáviK
,ko¤áv inlé ,tnáb trem nepé ,tsoM
.elev mevdek nav inlocaD
,}ekédegne ,gih ,matlov ga¤A
>ótahrúđtá si lajju ¤E
malór :ől már ik ...ko¤av }ávráM
.ó€og a nattapađđiv áR
pan se}éf ,}á€ ekőđ ,rob réheF
>gimeklel rok¤e kattotaH
,jé tétös ,}á€ anrab ,rob söröV
!kilet ketenneb tsom mevdeK
ttözök .16-8 rebótko .1845 ,notrámtneđklaä
...KÖLŰ NEßEH
,alór el kezén nasúb ,kölű ne¤eH
.a€óg a lőréjetet a€gob a tniM
,zedevét katap ussal neb¤löv a nneL
.ze epék kenmetelé tdaráf né zA
.sédevneđ a temegne ttotđaráflE
!sévek eb gem memörö ,tlov múb kos eB
,entehel zívrá ¤an ¤e lóbmotanáB
.enneb ka$ ennel tegiđ sik memörÖ
,léđ a gúz neb¤löv a nnel ,ne¤eh a nneF
>élef đő sárájődi za teglezöK
,mekenné teđémret a ka$ péđ leđđŐ
.meteređ teteđémret ólkodlah A
,nogá za đérö&üf men rádam akraT
,nokáf a görö$ lével soripagráS

...elevel káf a lluhel nanno-nennI
!elevő kénalluhel si né ka$ráB
?melőleb đel im nojjav nátu motloH
>nebődre za kénteređ innel afdaV
,a}at ój armomáđ né za ennel ttO
.anatnáb men tto megne gáliv đégE
,nebődre kénnel afdav ah ,méntereä
>melőleb ennel đévzűt ah :bbákni géM
,togáliv đége za tze méntegélE
.ttotnáb ka$ ékkörödnim temegne €eM
ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
...METÍDNEPGEM
lavátlum kopanóh metídnepgeM
>tamotnal imleređ ređ¤e géM
,rođótu sé ređ¤e ,ređ¤e ze géM
.da men ő tognah lútneze treM
ar}áel ébböt né molrazap meN
.temi}émezré ,tamialaD
,ko}áel a kabáb neltekézrÉ
.kenelmedré men tlad sé tevíä
>melőleb taludni kav léđeb meN
.atazóđ tdaggih ,mémle sedneŁ
ttoznođiv men €em ,đév a rám tnűđgeM
.adamát lóbájník memlereä
,ebővöj a kezén lemmeđ atđiT
.edök €édevneđ tjar gebel meN
ed ,t}áriv péđ i}}a melőle €eM
.edöfle si tját atđup i}}A
,ebővöj a kezén lemmeđ atđiT
?memeđ tto tál tim ,tál tim ed jaJ
...montál tepéđ immes rám $nin ¤oh ,tzA
!meleređ tto $nin ,gástárab $niN
lótgáliv ¤an tnappor e ,lűde¤E
,lűnelteteređ ,avta¤ahlE
nettözümáđ ika ,tnéksuiráM
!lű nikédalmo kangáđro ¤E
,kesseređ men gém né ¤oh ,tehel meN
!kenesseređ en megne ¤oh sÉ
gém mevíđ :gáliv a gedih €imráB
.gelem gém mevíđ ,gem tto¤af meN

,innel kan}áel llek ,gém }áel
,melev djam essetzeré
neb€em ,telé soktá za sádlá
!meleređ godlob i}crep ¤e

đeL
ikA
¤oH
naV

ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
LEHEL
kanágam tđaláv men semleređ ki€eM
?togalli$ ¤e lűzök nalatmáđ A
kanágam tđaláv men őtlök ki€em sÉ
...?tokonjab ¤e lűzök nalatmáđ A
>itíseklel tnoK tza ,sólkiM ydloT tzE
?lezütlöf megne ik ,zétiv a iK
lassátatgosrahtrük a ...?zétiv e iK
!leheL őtettekđer takogáđrO
kensőh e ...!trük a tlov ze ,sőh a tlov zE
>alav ségnezgé ¤an ¤e alálaH
erségnezgé ze sé ,tlum vé záđcneliK
.alad kanmotnal :gnahđiv a lék tsoM
,kotássagllah ,konúk it sé kođáj iT
lekedré nabbojgel ,međih ¤u ,treM
lassátatgosrahtrük a ,ő ,teketiT
.leheL őtettekđer takogáđrO
>uđđob a ?őküröđök bbojgel a iM
.takodrak ra¤am a gem etnef zE
>uđđob a ?getegref bbasro¤gel a iM
.takora¤am a natsom ajdroh zE
lassánahorđévléđ ,lakkodrak selÉ
>le kenré erédlöf ketemén A
lassátatgosrahtrük a dlugáđ lőlE
.leheL őtettekđer takogáđrO
!gásra¤am ,tadodrak detnef abáiH
.denelle tdükse molatah bbősleF
,ósropok sáiró ,ósropok docraH
.detemet degéső$id eb€emA
,kanlálah a ze tlov ajámokal ¤aN
.legetđev bar tnim :etlök men le tik S
lassátatgosrahtrük a ttözök kezE
.leheL őtettekđer takogáđrO
,ráđá$ temén a gröd "!aráfótđakA"
!tako}áviĐ e aráfótđakA"
¤oh ,káf zaráđ it e-ketéttih ,ahaH
?takogáriv gém kotgof inmereT
¤ohleviM - .galojú kotlúrivik ,máL

:lemedré tegésősle rézev A
lassátatgosrahtrük et ,táh erőlE
"!leheL őtettekđer takogáđrO
,ráđá$ ,ikén netsI" :sőh a epéliK
- .nopolđo ze tnékurođok kejggüF
?degésrebme e-đel :mo't men ,¤av teméN
?motanávikgév e-dotagllahgeM
,injuf ebmötrük gém ređ¤e kéntereä
"!le kazzú$ub ddah lótmasrátjab néV
lassátatgosrahtrük a tléđeb pékkE
.leheL őtettekđer takogáđrO
,sőh a atjufgem ¤ú s téjtrük atpakgeM
,eleb tlütekisgem ráđá$ a ¤oH
nannonenni ...tlődle sé tlűtekisgeM
.elek mes löf gém s ,evé záđcneliK
neb}érebđáJ - .ébböt lef ő lek si meN
,levilé abro$ trük a navgem géM
a néjef ráđá$ a ttotíbro$gem tiM
.leheL semlező¤ gém si nettözőß
ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
SÉZEKLELÖ KÖRÖ
,nav molahrís sőttek nerét A
>rokob dlöz ¤e-¤e köttölöF
ah tnékim ,kanaljah arsám¤E
.rrofeđđö víđ őteređ téK
alláđ víđ őteređ ték ,negI
,ála bmod ték e innehiP
kentelé ógrobáh a nődiM
.álocrahik tácrah }émeK
a kétettemet éllem sám¤E
,takogam tti kőteređ űH
tnim ,kene¤el evlűse¤e ¤oH
.ttala dlöf a ¤ú ,nödlöf A
.kanádaram evlűse¤e sÉ
,evön nokomlahrís a €eM
afrokob őzeklelö ték A
.emelleđ semleređ ték A
ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
MAłOF SÉ SÁRROF

ialad s ,ajbah sárrof a díleä
.kanávađ ű&egne$ kenénellieB
kanálav kőgne$ sé kedíleđ ne€I
.iajgnah ősle kanmogásújfI
,alav sárrof a me€édek rokkA
,kangáđro}}em péđ a erkűt óg€osoM
.kanátahtáleleb dloh s kogalli$ ,paN
.alah sirf ,giv sárrof a tlov meviä
,ma€of ¤an rám tsom sárrof sik a eD
,ettetđevle támlagu} s távađ őgneŁ
,ettölöf tekeđév kentegrek keđéV
.nalatđah inzén ken}}em a éleb S
!nalatđah ,}}em ho ,ejéleb zzén eN
,gem dotahtál mes¤u enneb tsom dagaM
kengetegref a lótiáta$ za treM
.nav avtagroflöf nelgikenef dniM
,neziv a tlofrév e tnelej tim sÉ
...?ettepezök kankobah a tlofrév E
,ettötü déleb gáliv dav a tágroH
!meviđ }égeđ ,lah avrá ,lezrév eT
ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
ŰRÜßßEJ A
?tűrü¤ e derémsI"
"!motárab sevim}arA
.maru ,lój méremsI' >matláni$ né türű¤ E
kenik ,modut si tzA
.dettettíđék arámáä
,tlov ak}áel péđ zA
'.ttel desevtih nátza sÉ
,tlov ak}á€ péđ ,negI" .ttel mesevtih nátza sÉ
tétih égeđgem eD
.temleređ ttötök lassám S
ne€eh đor ürű¤ E
.mettevađđiv >nájju tloV
,ze me$nik bbágárdgeL
.mennet táh llek er€eh bboJ
tó€og stnö lennezE
...!motárab lőbürű¤ E

,tza mötlöt ebrev¤eF...
".motá$ob déleb ,meviđ S
ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
ZOHRÓM YAKÓJ
,temegne et đteređ tréiM
?kenlölü¤ nai}}a tiK
,kölölű¤ ti}}a ika ,né S
?kelteređ tréim degéT
...motárab ho ,degét keltereä
,ssá$obgem ...!motárab men ,meN
>kelételli levvén}úg e ¤oH
kenékemre¤ roknelej a treM
.sálo}úg ka$ "tárab" óđ E
-le nabboj-nabboj tnéknecreP
,morátahtál lütétöS
télejjé kenmetlé né eD
...moráv tős ,megetter meN
,galli$ a bbese}éf lánna điH
.akađjé za btétös léniM
:mekén ajdnom víđ a trem ,moduT
mejé nelteik ,tétös đél eT
.agalli$ naltatahdavmaH
,keniknes rám né keđih meN
,mamlazib nebiknes $niN
,ha ,rođkos nebmetelé treM
.mattala$gem rođkos €O
,káttotju¤löf táráv mamlaziB
>kerebme za kéttötnödeL
:nav polđo pé ¤e ttözök iajmoR
...nabdagam ...et ka$ ...tto đallá eT
.kenettehtnöd men el degéT
gáliv a ah ,međih lütneä
,lütmeviđ si ludroflE
nákaja kangáliv a aH
:lüdnez aktá koktá máR
gém si rokka lórdakja et A
...le nebbel sádlá ka$ máeR
,đel zék ¤e gáliv đége za aH
:tseđévgöd tnékim ,tíđatle €eM
.lelö si rokka gém dezeK
,gáliv a đet ¤í ¤oh ,moduT
.melév innet gof ¤í ¤oH
,tíjah tekevök ermejeF
.meléel temetlé gíM

,međkef avlah ah ,miaréhóh S
:norok¤e ,evterevno¤A
,kenpélado djam zohmósropoK
,kenézevökgem bbéle te€em S
.mokolmoh kidöf larrébaB
a le€€ema ,rébab e hO
,ajlo}ug tágam gáliV
rébab a ze ,rébab a zE
.ajgof integé mőleV
...esétegé trat ákos men eD
,elef tdaramgem meklel ,eT
,đednevöjle etniđ et mázzoH
,đetje te}}ök armúrođok sÉ
.elev tiajgnál dotlole S
ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
{ÉMER
,}áeljék semletröf ...?}émer a
.lelö tnára¤e trebme nednim
,tede$nik bbeđgel dolrazapár
!le ,¤ahle rokka :togásujfi

iM
iK
aH
zA

ttözök .25 rebmevon - .16 rebótko .1845 ,tseP
LÓRÁZAH A
kogalli$ eD .pan a tnemeL
.gé za tétöS .kenettöj meN
,$nin }éf immes nablovát s lezöK
.gé memleređnoh s mogáliv$ém kaŁ
,teteređnoh a galli$ péä
.go¤ar nesegésürö}öß
,et mázah }égeđ ,mázah }égeä
.dogalli$ ne€i nav sévek dekeN
!gobol tnim ajgnál kenme$éM
?itegnel im ?gobol lőtiM
netti ketgnel iT .ttötü tléfjÉ
!ieső mepén it ,lürök me$éM
,kinednim anlov pan ahtniM
,kemelleđ e kőlködnüt €O
géső$id a đih trem ,kőlködnüT
.kenetdökzötlö ebézemráguS
,ra¤am ho ,erdiső zzén eN

,tti ¤av nebgéstétös tsom iK
...arkopan e ,erdiső zzén eN
.tíkavgem }éfpan a ...kégnö¤ diemeä
,ieső ¤an ő$id mázaH
!korahiv ózártedlöf iT
ttolmo abrop a norok¤e iT
.kotatlobmot nákolmoh apóruE
,ra¤am a nadjah tlov ¤an hO
>akotrib ,amlatah tlov ¤aN
le t}úh nebéziv regnet ra¤aM
.agalli$ólluh léd s telek ,kađjÉ
ra¤am nődim ,tlov gér ¤ohkaŁ
>rébab a ttemret erkejeF
,sas ú}ráđ sebes telezpék A
.réado erim ,sigém daráflE
rébab a tdavrehle gér €O
,nákolmoh kankora¤am A
¤oh ,¤an et látlov gér €o ,mázaH
.nálat esem ka$ eríh dogás¤aN
tsom emí s ,matrís men gér ráM
.zedegner }}ök ¤e nomálliP
kandolanjah nojjav ,pén ra¤aM
?ze ejppe$tamrah kando}okla ¤aV
?lálav im ,géső$id ra¤aM
,tlöködnüt €em ?galli$ólluH
lóbsagam a ttolluhel nátzA
.dlöf a éle}le erkörödnim sÉ
ra¤am ho ,¤av sökötsü ¤aV
,kézovát s ttöj €em !géső$iD
arju lavátlum kodazáđ ¤oH
?kéjgetter s kepén a té}éf kássáL
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AJÁNOROK GATAVIS A
kan€árik név tnim ,na€O
>gatavis a ,ejeF
,kevűf a ,ialáđjaH
.kanagni neré¤ kaŁ
¤e nőf i€árik név E
.anorok a ¤löt ¤aN
kos ,kénalmalóđgem aH

.analóđ lórdazáä
.erétgév ttolmalóđgeM
>evöj őhlef robóK
alláđel s ,ttodaráflE
.ebilöf innehiP
le ánadnom ,etrék zE
,tétenétröttelÉ
¤löt a kenőhlef a sÉ
:tléđeb tőzektevöK
*
niecréb se}éger gáliv lováT"
.mieső godlob kanázogáriV
- tlob igé za ázzoh lezök - má}A
.tlov ajáf bbeđgel ődrenodav A
,tteteređ ejéleb getegref A
:ttetehré men tléc emleređ levim S
- !gésüklelsajla im ho - armá}A
.kévükse tuđđob armá}a }égeä
né metggüf nattO .étísejlet sÉ
>nélebek knőlűđ lemmierévtseT
ttetegrektéđ sé teknim epéteL
.getegref semér nabájuđđob A
,agarah megne ttözű giádI
,adagof abágam gatavis E
todazáđ kos sé netti mettőnleF
.ttozovát sé ttöj tnima ,rám mattáL
!metelé uđđoh samlanu €im ,hA
>menetnikettéđ gásúromođ kaŁ
tehel men montál :kezén erremráB
.temirévtset sé tamá}a }égeä
,kerebme mázzoh kenőj tnéknoroK
.ketehel tnima ,ko¤av arkovaJ
,itegé pan nődim ,őj norá} iK
>iken lúrotás sövűh kolágloä
,ttala ődi-lét erre kenőj aH
,takagá zaráđ inlezüt kodA
,gáliv a etjeebgésték tika S
- .tágam máerné ajtđakalöf s nöJ
edejret giddE .metzegév lezze S
.etenétröt divör metlé úđđoH
!rám anlov egév ráb si kenmetlÉ
,ráj edi-edi €em ,getegref A
,menelle igér e ,getegref A
.melevné tríb men ,gem ttetehző¤ meN
tá nevédazáđ i}}a ik ,tsőh a S
,tllá neltelüdner na€o ,nartáb €O
?inetnödle tsom ajgof im tsőh E
!iegréf }ávtih kenélbek nönnÖ

,látokla ika ,netsi ,netsi hO
"?lálah bbesemen armomáđ $nin táH
*
.¤löt a etléđeb tze mI
nőtet¤löt a tlű nnöF
tedéđeb a s ,gellef A
.nővevđér attagllaH
lóbmolanáđ ,lőbtévđéR
,éle ttev tomálliV
átjus er¤löt avrá zA
.étegé árrop tza S
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...TREBMEZAG KOS A TZA ßOH ,NAV ßOH
trebmezag kos a tza ¤oh ,nav ¤oH
...?kitök men löf gi¤e-lőt¤E
ajáf i}}a trem ,tréza ka$ náT
ajáer ¤oh ,kangáliv a $niN
.kinednim kéntahtatđakA
rebmezag a i}}em ,i}}em hO
:möđüksegem né ...!nödlöf E
,kénzotláv éppe$őse dnim aH
,kénse lejjé nev¤en ,pan nev¤eN
.nözözív jú ¤e andamáT
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ZOHKAJFI IEDLÜß A
,nav ajólđáz zagi ¤e kannoh A
,lűrök kujllá im tzE
?tájalđáz noh a kotá¤ahle it S
?lűneltetih ,kajfi ,ho ,kotátah¤ahlE
nálđoro za táh !tazála¤ ,negéä)
(...?rét ebékđéf kákóR
ketettehlére$ ¤oh to¤nor }áliS
!tréajólđáz ő$id ,segéstneđ azah A
,za keđéfakór ¤oh ,le keté¤iH
,ketetpéleb ávoH
,si anlov men gás}ozib sám ár aH
.ketetzök kanzá}at kopap ¤oh ,za gélE

,sálurá sé pap ,gásđavar sé paP
!¤e ...đor nednim sé paP
,lokop a nav tto ,gásđonog a ttO
.¤em a}kođ-ifréf €i ávoh ,tazohrák A
teköjtezötlö ika ,tlov sokO
,éledner kanánraB
,kanadroh men tréza táhur réheF
.énetítekefeb köklel tétös tza treM
,tétes €o köklel ,köjtezötlö tniM
>ikemre¤ kanákađjé kŐ
ttünednim tekő kotájtál trézA
.inedzük nelle }éfpan e ,gásdabađ A
,azah a nav tto ,gásdabađ a loH
kotattahlávle it S
!nárok na€o sé ,lőtgéstneđ ték E
.kolataif ,kot¤av kolataif đih treM
a gidde geréf a ...!kődi ój meN
>ka$ atgár takáf néV
kéteme$ újfi ,kot¤av kajfi iT
.kanatlluh ketéleb sirám kegréf a sÉ
!sádahtor ?ajráv im táf segréf A
...kotajdahtor táh iT
,nát kenđet erzűt s kangável tekniM
.gof inlláđ ebgé €em ,gnál a đel knüklel eD
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...MOTAHLA MESGÉM SÉ KOßAV SOMLÁ
>motahla mesgém sé ko¤av somlÁ
.modomlá sigém sé ko¤av nerbÉ
,naso€ámohromok golsip má&reß
>nav 'ebőtemet €em ,crédil a tniM
:inatju} temezek merem men ik S
.inatlole ¤av távmah innevlE
.lunaltaludzom međkef nabma¤Á
.lunov nátu mér mér le mettőlE
,temiemeđ eb mo}úh abáiH
.tekemér e si rokka gém motáL
!kokala ne€im ,kemér ne€im sÉ
.goro$ sádazzi gedih lórmocrA
,ttolah súdlok ¤e nabkorá €ém ttO
.totobsúdlok a ajgár sé léklöF
,iagof kenröt ejéleB .}émeK
.inalmo trév a lóbájáđ motáL
,nesered a ,}ágic gerö ¤e ttI

,nesevreseksonik kirev ,kitÜ
>takobaradsúh alór el kenreV
.tagu ,a&uk a tnim ,nabámladjáF
?sáiró ¤av }orot ?tto im za táH
?sá tördögris ¤av tatúk ?levím tim S
reveh tto trem >túK .men ,za đel rís meN
>redev sókazáđ ¤an a ettelleM
...tredev tnappor a itđereel tsoM
.tremik lóbtúk e tim ,rév ed ,zív meN
,kétatzaka}el ik ,újfi ¤e ttI
,tékötsü avlokram ,téjef iđiV
"!}áviĐ a ¤av et ed ,né men" :návlóđ S
.nákalba óríb a tza ajbodeB
>őme$e$ atjar ,afótđaka ttO
,őjado aj}a kenőme$e$ A
,el azzúh ,azzúh s ,tábál ajgofgeM
.elev tótib a ajlocnátlűrök S
,némeđ lü akéb ték ,}áel ¤e ttI
,né€eh kanárro nav }áktap ttozú{
,ietrüf kannav lőbkegréf úđđoH
- - .ilelö rebmeléf-ó¤ikléf tő S
.metezpék sazál tál teke}röđ €I
.metehtegrek men le s méntegreklE
ko¤av magam ka$ ,kiđla iknedniM
.gocav magof ka$ ,nav dneŁ .óvla meN
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MIAMLÁ
.miamlá tnéknorok kótatzótrI
.mádomlá tekű}röđ si lejjé zA
,mepékmolá ki¤e tnűtle ¤ohgilA
.máer temeđ dav etđerem kisáM
,tiesőh nűb a nabrobib mattáL
.a€omáĐ kobál tlov }ére ttorpiT
:evtsef €omáĐ e tlov arsoripréheF
.a€of rév lőbéviđ ,}}ök lőbémeä
,takocra agrás tdaráđik mattáL
,dloh ijé za tnim ,kanálav kágráS
géshé za cra nednim trem ,}ozib negI
.tlov agálivdloh ¤e-¤e kenéjÉ
,takocra se}éf köttellem mattáL
>ago¤ar ajpan téllój a nekiM
,agrás ...u&nakras }ara nokiákoB
.atalúcra kőzehé zama tniM
,túifréf no¤á ittolah mattáL

.ttogotát bes €ém náját kenévíä
ejőn eD .gem etlö ajtazgam tájaS
?totazodlá súb a nát ajtariS
!tő ajtaris men ejőn ?ejőn ?tiM
kidomlá jréf a nabábođ ¤e giM
őn a nabábođ sám :no¤á ittolaH
.kidoklájub levéjőteređ jU
,úifréf a rám tlov nabrís nődim S
,kaifa&a za lejjé kettöjlE
ittolah s ,tájatja ajrís kétrötleF
.kanatzotđogem né$nik ajáhuR
,takogáđro tlúd ,ődneđev mattáL
,}éreráglop a tlov lálah đék loH
}okla za tlurip rám ...eglezök jé loH
.nérev¤ef serévifnoh koréhóH
,takogáđro bar ,ttötnödel mattáL
,ajaj kobar a ttođtallah men loH
atdalahlülöf takusátagjaj treM
.ajacak}úg molatahkonraĐ A
.mia}ámotál ijé ke€i ,mI
>kene€i ¤oh ,mozokládo$ men eD
,nabmiamlá kelélmeđ tekima treM
.kenetnétröt sé er¤e kennétröT
?gáliv ú}ođi ze gém trat giddeM
,tsetigé ótnor et ,đőj men tréiM
,léttetledner arra €em ,sökötsü eT
!dsevik tedlöf a lőbé€egnet ¤oH
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SÁZOKLÁLAT IATäUP
.ót őnehip a tnim ,atđup a kíS
.ótnih irú gadzag ¤em népezöK
,avtatgáv gidepgém ,ótnih a ¤eM
.avgofeleb anlov málliv ahtniM
.apirap ¤én avgof ejéleb naV
.abođ sóllap a tnim ,na€o tú zA
arácad kavol ój s tú ój a eD
.allágem neletrih ótnih a tsoM
?tognártsimáh ¤én a e-kátgávlE
?ttogáv abú&ák €ém kérek a ¤aV
!a zib kisám a mes ,ki¤e za meS
,aif kátđup a ttemret tto menaH
,a€árik kátđup a ttemret nattO

,atláik to¤an ¤e >ajmarah A
.lubápákgere} a ik ttev t€otđip S
.ludzom men sé ótnih a llá trézA
,llah tsátlokis egnö¤ ajmarah A
,ladrádam nálat ¤oh ,ajlodnog tzA
,abótnih a eb sé zénlűrök sÉ
>alóđ ika ,rádam a nav tto táH
,ek$e}em űrö}ö¤ ,rádam sik péä
.evtsef nav ¤ú ka$ ,lé si men nálaT
,enlekedse bbávot s ,lóđ "!jlűrö}öK"
.emledeji tájgnah ettevle eD
,ajár zén neseklel ajmarah A
:ajáđ kilí} arkóđ sajá} ne€i S
!}ođđa setetniket ,nejgetter eN"
.nozzatu bbávot ¤oh ,molotág meN
,ennem bbádo nenni ttőleim eD
"!ebmemeđ a nezzén ,nepéđ meréK
laggásrotáb knéléf }ođđa za sÉ
,lavájmarah a zén temeđđakraF
:trék tnigem sé ,ttepél bbelezök iK
:trémevdek a te¤e gém gem ne¤eT"
...tájó$ak péđ mongofgem ejdegnE
?táhet idegnegem ?idegnegeM
ahtáh ed ...!mönöđök ,mönöđök hO
?artáh mesélkedse ¤e gém anloV
...nozzatu nátuza ...¤e nelte¤E
- !}ođđa setetniket ,gem nojlokóŁ
?ne¤éđ ¤av ze garah ...lurip acrA
>ne¤él en garah ka$ ,imráka ,hO
,lótsám¤e nabgarah le knujláv eN
.lórgásnávik e kodnomel bbáknI
,őj evtetőre ah ,si¤ú kó$ A
.őlőđ ttedeđ nárok a tnim ,na€O
!táh gem ajdlá netsi ,}ođđa sneeT
.tájmarah }égeđ a le estjeleF
,avađ tdakađgem tti "...ika ,ikA
,avol tájú&nakras etzeré eD
,ttedzek intatgáv sé ttorgu te¤E
.ttel men etse gíma ,ttollá mes geM
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ZOHLÁP EREMEä
,tehel mendeklékđüb nebim ,nav koS
,ttelefkenednim megésekđüb eD
,léndeviđ kollá ¤ú ,dotárab tnim ,¤oH
.léntehel mápa¤an evzén arrok ráB
kénem dőletđit tnim ,keletletđiT
,géle men ze ¤oh ,látlóđ eT .dázzoH
!sseređ temegne ,jletđit en megnE

>degét kelletđit sé kelteređ natsoM
.semedré et ¤av erőttek a dniM
,degésgerö tidni erteletđit giM
...tedevíđ iújfi llek mentereä
ttelef e le tdalah lüklén mo} treM
.agásakos ,ehret kendiednetđE
.agáriv e delbek naltatahdavreH
!leddeviđ lataif motárab gerÖ
,elevel tlluhle ken€em ,et ¤av aF
,le ttepel óh ilét a rám te€emA
.egenic a gnez nagív atjar eD
,nebdetelé rám nav etse ősék ráb S
:tál eđđem s nátđit si tsom gém demeä
,táradam kőhlef a déremsigeM
.nebböt gem kattál mes lappan se}éf tiK
nai}}a gím ,haH - .kolóđ lórmagaM
,tekemeđ őzénel máer kenteV
,nav ajbmol ná&sorob a nebdezeK
.temejef elév inzúrođokgeM
!túrođok e ddet ,ermejef löf ddeT
nálat ,si ménlemedré men tsom aH
.nátuze mogof inlemedrégeM
,tú za úđđoh na€o gém mettőlE
,kédnomel pékgév rám lórgásgodlob a S
metelé táh ,gem mánlálat mes¤U
>metegetđev men erésésereK
...gém nav asátjahó ¤e ka$ kenmeviä
:konávik tima ze ,međkeröt errE
- !kanáif azah a nezzeven nékđüB
notuléf ?tléc ¤an e e-merélE
.modut men ?eđđö e-kodaksor meN
telüpé neltezegéveb ¤e náT
,tehelgem ,ajáknum metelé đeL
anlláđeleb ,anlov neđék ah €emA
,a€árik körö sédelef a ,ríh A
neđék giddemgiléf evdzekle ¤í giM
.neđél ajá}at kűđ kélme divör kaŁ
,bbesik men lánma¤áv mőre ah eD
,modnatufgem tá€áp uđđoh a tze aH
:motnal inlospatgem ajgof tezmen ¤e S
,bbesevdek spat e mettőle đel meN
nétedzek má€áp le€€em ,tlov za tniM
,métetlezevdü latlá dagam¤E
,tlov asánabbod kendeviđ tnim sÉ
.tlojah röđőle ermeviđ nődiM
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JÉ ILÉT
.kense keh€epóh űrüS .jé ilét daV

?keh€epóh men ahtáh S .ajdagar đévléä
?iajtalodnog tlürő ¤e nálaT
.ia¤nor meklel ttepéteđđö ¤aV
.moráv avtđarivnneF .léfjé za glezöK
>moráh ,gem tagotál tetrésik rokkA
:ttetezev rok¤e €em ,gásmoráh tneä
.teteređ a sé }émer a ,tih A
.kanátatlokli¤geM .ébböt kenlé meN
,kanlláđik lóbkojrís tnéknelefjé eD
,kiepék }ávlah kengebel mélef S
- .kitegelme tődi péđ igér a S
.đévléđ a tegellef a átaggađtéä
.đév ézök kogalli$ a metetnikeT
,kie}éf kólsoriptétös na€O
.ki¤ednim anlov ppe$rév ahtnékiM
?galli$ a e-ppe$rév men :gem ajdnom ik S
.kanlokli¤ takos €o nödlöf a tti điH
,ze erév tne$$eflöf keviđlebÁ
- .zeven kangalli$ dlöf }áviĐ a tiM
,đlobmot er¤ednim gém et ,đévléđ tteđeV
>đlokram abmajah sé ebkegellef A
?temitrüf inpét nát doraka iK
!temevíđ ik dpét ,bbákni ik dpét ,hA
- ,előt keléf etniđ - !víđ e gobod ¤oH
,el lőd lórkomorráv €em ,ők a tnim ,¤U
,eledöf kanósropok a tnim ¤aV
.eleb kizegöđ tattolah a aH
,melbek et ¤av ósropok ,¤av ósropoK
.mettemetle evlé mevíđ eb€emA
!ttetettemetle őlé et ,víđ hO
?tediemlertö¤ el ántahrí iK
.negé za nnöf si dloh a ,đév a tnűđgeM
.nekédiv a gebel }éf sé ekéb ráM
.metehkefel s táh ketehemazaH
.meken ólav men }éf sé ekéb treM
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