AJÁDOŁ NETSI
agalli$ tenétröt a giddemA
:táragus abkatlum a itípöR
ttünednim nebknüzek tájas međ A
,tál tokli¤ ózléc erknüviđ tájaS
...!knár alláđ rođ}áh zék sokli¤nö ze S
.knázah llá gém ¤oh ,ajádo$ netsI
,tebes sodazáđ kos knuzodroh ¤I
>ttotahlú¤ó¤ men eb ahos knülbeK
,ainni roknednim ttellek tegréM
.tomaĐlab etnö erkniebes iK
!knázamráđ lőtmelleđ đor imalaV
.knázah llá gém ¤oh ,ajádo$ netsI
,trékocnok se}}eđ kutram tsám¤e gím S
,kebe }ális a netémeđ a tniM
ttalaze ¤oh ,ka$ erđé küttev tzA
>kenettemret tti konálđoro zA
.knáer köröt a ttöj ,rátat a ttöJ
.knázah llá gém ¤oh ,ajádo$ netsI
,gora}ak nébrög €o ...ójaS €of ttO
>lokodlah neb$rög ika ,rebme tniM
áviđ tto knürév ,knutlokodlah ttO
,logom a ,€ádan isáiró zA
!gnál a álaflöf teknietsettloh S
.knázah llá gém ¤oh ,ajádo$ netsI
t€árik a atmo} tto ...$áhoM nav tto S
,avol s alécnáp abósropokráS
€árik tlődel a arknumáđ tlűđék S
,alobaz őtnetter a lóbájdraK
...!knáđ kizrév sé gé si tsom gém lőt€eM
.knázah llá gém ¤oh ,ajádo$ netsi
,mezedrék né tze ...?knülőleb đel iM
.elev kanlodnog nesevek €im eD
tedetlé !pén ra¤am ,metezmen hO
?e-dozíb arsros ój a ka$ gidniM
>knázib tnim ,knuzzíb nebnetsi ka$ eN
!knázah nnöf nojllá lőbknügésrebmE
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TLÜRŐ ZA
?kottagrobáh tiM - - - !nenni kotajdorakaT
.keteiS .ko¤av 'abáknum ¤aN

>lóbkaraguspan ,trotsognál ,konof trotsO
!togáliv a molo$ábrokgeM
,kogacak né sé djam kantagjaJ
.mattagjaj né rokima ,katgacak kő tniM
!ahahaH
.knugacak s knutagjaJ .telé za ne€i treM
!tti$ :ajdnom tza lálah a eD
.kélahgem si né rám ređ¤E
,ebmeziv koza kettötlöt tegréM
.tamorob káttigem kikA
,miasokli¤ kettet tim S
?kézzelpelle teköttetzag ¤oH
:metdükef evtíretik nődiM
.kenéze}}ök s katlúrob máeR
,inargulöf anlov mettereä
.majparahel takiarro ¤oH
,málodnog !el moparah men eD
,kájlogađ sé korro ne¤eL
.gem kanajdalúf s ,kodahtor aH
!ahahaH
.nabákirfA ?le kettemet loh sÉ
,mé$neređ tlov zA
.lóbmoris asáik anéih ¤e treM
.mővetlój nelte¤e tlov tallá za zE
.matla$gem si tzE
:innegem atraka mobmoc Ő
,ado matda temevíđ nÉ
.előt ttölgödgem ¤oh ,tlov űresek €o ze S
!ahahaH
,ráj ¤í ka$ ,abáih eD
?rebme za iM .tój đet lerrebme iK
,erekö¤ kangáriv :kájdnoM
.lúriv neb}}em a nnöf €emA
.zagi men ze eD
erekö¤ ken€em ,rebme za gáriV
.nablokop a nav nnel ttO
,erre temegne ttotínat $löb ¤E
.alahnehé trem ,tlov dnolob ¤an iK
?tlobar men trém ?ttopol men tréM
!ahahaH
?dnolob a tnim ,kogacak tim eD
.enellek monrís điH
.gáliv a đonog €o ¤oh ,intariS
levémeđőhlef si netsi zA
.átoklagem ¤oh ,ajtaris narkaß
?si ejű}ök gé za lánđah tim eD
,erdlöf adnor a ,lluh erdlöf A
,kájropit labbál kerebme za loH
,előleb đel im S
.rás ...?lőbé}}ök gé zA
!ahahaH
,anotak tláglođik név et ,gé ho ,gé hO

,pan a nedellem znépmedrÉ
.őhlef a dáhur so¤nor ,dáhur S
,tánotak név a le kitđere ¤í ,mH
amlatuj taláglođ uđđoh A
.tezötlö so¤nor sé znépmedré ¤E
!ahahaH
,nevle} irebme za đet tim e-kotájdut S
?&&alap&ip :ajdnom tza jrűf a nődiM
!t}ođđa za dlürek ¤oh ,iđet tza zA
,takaifréf a zohágam azznov }ođđa zA
>regnet a takó€of a tniM
.essehle}le ¤oh ?tréiM
,tallá i}ođđa za tallá péä
>semledeđev sé péä
.latigerém nabráhop }arA
!meleređ ho ,kalatti nÉ
,bbesedé delőleb i}ppe$tamrah ¤E
>regnet tláv ézzém ¤e tniM
,bbasokli¤ delőleb i}ppe$tamrah ¤e eD
.regnet tláv éggerém ¤e tniM
,tregnet a rám e-kotáttáL
atjar tnáđ getegref a nődiM
?togamlálah ejéleb tev sÉ
,tegetegref a kotáttáL
,totđarap anrab E
?levékötđömálliv nebézeK
!ahahaH
.lórájáf lluhel :$lömü¤ a kirégem aH
.llek donalluhel ,dlöf ,¤av $lömü¤ tterÉ
>gipanloh koráv géM
:telétigév a đel mes panloh aH
,giépezök dlöf a kosáeB
el keđiv tropőL
a togáliv a sÉ
!ahahah ...metípör ebőgeveL
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KE{ÉVEKÖä A
lóblogna nátu yellehS
1
,dakađ ősegéj A
,kobah a keréheF
sé ,locnát kétjat A
- go¤ar sálmálliv A
!le ,lE
,gopor ségröd}}em A

,gnerek léđógrof A
sé kanguz kognaraH
- kenegner kődre zA
!le ,lE
,dlöf a gzom ,regnet tniM
,lődabmor nednim tjaR
rádam ,tallá ,rebmE
- lőle đév a tjúblE
!le ,lE
2
a ...nav knálrotiv ¤E"
>}ávolah so}ámroK
inalláđ enrem iK
"?nátu knukanó$ tsoM
.tlóđ ujfi zA
,zzevE" :tlelef }ál A
"!tokanó$ a dstíđaT
kó€og sé ropázgéj S
takojtú kájtíroB
.neregnet A
>gobol zűtrő kék A
kanalmálliv náméN
>kerev¤ef tlűsle zA
takojgnah etle}lE
.getegref A
3
?e-đallah s ?e-đtál sÉ"
?deviđ e-getter men S
nodabađ knulláđ men S
ttelef regnet dav A
"?et sé nÉ
}epökđéregnet ¤E
>lédef a köttölöF
,kölebek rev ttü¤E
€évek kangottus sÉ
.nebmörÖ
llá lübke¤eh ógzoM
,náecó seđév A
a kenđé}e s kenleK
nátusám¤e kobaH
.lüröksöröK

4
a ,nabravduráv A
,lezök zohénsupaK
,a&uk trevgem tnim ,llÁ
,lef ajram ne¤éđ sÉ
.t}égelőv A
tnéktetrésik seméR
apađő konraĐ A
...nőtet}orot a llÁ
a tsepék zohájgnaH
>díleđ rahiV
nabkoktá naltallah S
tlálah a ajnávíK
bbojgel ik ,kaná}áł
dála$ a s bbeđgel sÉ
.tlov ajgatgéV
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?MOGÁSUJFI TÁH LOZOVÁT
?mogásujfi táh lozováT
,lotahzovát tsávzíb hO
:delőt mú$úB .kaltaris meN
.€osom gedih ,űreseK
.kotárabój im knálav meN
>dá&uk né ,et látlov rÚ
láttotíđu ,látlo$ábroK
.tá norkob-néksüt er¤E
lóbmolagri látbod ahéN
>meken takotno$ zaráä
¤ohmes ,matlov bbékđüb rokka S
.me¤evle dánĐimalA
,mogásujfi ,táh lázzováT
:tamavađgév dázzoh dllah S
¤av ,dekélme laddagam ddiV
!tamoktá laddagam ddiV
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MOLÁRÉDNÜT
.nó€of somálluh ,dav ko¤av sákjaS
,akjas ü}}ök a gner ,ziv a kizmálluH

lágicnár te€em ,ő$löb a tnim ,gneR
.akjad óvgarah a lekkezek jaliä
,ajákjad sogarah kenmetelé ,sroS
,detev-do}áh ¤u mákjas ik ,¤av eT
arájdóm getegref datravaz már iK
.teke€édevneđ ótđairdne$ A
?trap a gém eđđem ,rám matdaráflE
?}évrö za ¤av ...>ebévér dagoféb €eM
nődim ,da ¤utniđ tamladogú} €eM
.névröteđđö tákjas a ,tnár ebé€éM
,mettőle gém ne$nin }évrö mes ,trap meS
>kobah sökörö ka$ ,sádók}áh kaŁ
...nájrá ¤an ó€of a er¤e modók}áH
.kotahlah mes gem ,ketehtök mes iK
,gnah igálivlut €im ,ze gnah €im eD
?ézök ságúzbah a lű¤evéb €eM
,lóblokop a ólláđ ebgé ,melleđ náT
...?édevneđtá rám tésétetnüb loH
,nasagam mettölöf lláđ u&&ah ¤E
- tekené sedé za tze ignez zA
,jlekené nađđoh sé jlláđ nassal hO
...!tezekélme péđ ,mú&&ah ólkodlaH
kélav men s ,kemre¤ ébböt matlov meN
,evé bbeđgel telé za zE .ujfi géM
lőrgélanjah a nődim ,crep bbeđgel tniM
.evével nav giléf ajtiprák jé zA
,nebmeviđ lőlef¤e gém tlov géstétöS
,kenélek nasorip rám lőlefsám eD
lőbiemeđ pan őglezök a tniM
.ke}émer s ka¤áv a ,korágus ttőliK
,metlémer si inríb ,mat¤áv erimA
>mére} si le tza ,metlémer tima S
,mes bé¤e ...tlov kos men trem ,tréza nálaT
.nélö tárab űh ¤e sénehip tniM
gém rokne€i đih trem ,motárab tlov űH
,kedrénö ttetjer a evlekik ne$niN
a ajó}reh ógárle tnednim E
.kenétrek sogáriv gésűh itáraB
elév mettegtírü >tlov űh motáraB
,tárahop sedé káró godlob A
nabáromám igé sélűseklel a S
.tá nogáliv a metlüpör tnéksaS
!tlov mé}e za nednim ,matlláđ errema S
arágalmap }osráb gásgadzagsúd A
ttezevö te€em ,temőf el mátjaH
.ajánorokgalli$ kengéső$id A

,temővöj mádomlá kenűređ¤an €I
...molá men ,ólav ze ¤oh ,si mettih rám S
a te€em ,mevíđ erređ¤e tsom eD
:motál inlugát ,gem kétlöt laggáliV
gáliv a nát ¤av ,alúgát meviä
,mézré ed ,modut men tza ?ttedebbesiK
,ttodamát gazéh nebmelebek ¤oH
.néđér bbegelemgel kenmelbek ,gazéH
,rü ze ttőn-nöttőn arpan-lórpan sÉ
,meklel rám ttotahlláđ men ttaim rü ze S
.ébböt ellek men s ...lluh ebé€ém ¤oh ,tléF
,metlelö nólognál na€o gidde tiM
.géső$id ttellek men sé $nik ttellek meN
!alav nelet}éf €o őttek a dniM
,levődi gé za đel tnim ,nelet}éf €O
.alo&áfgalli$ djam kipokle aH
,mes tárabój a gém ,immes ellek meN
,erihret matlov kanmagam magaM
,zödlü egres kemér tik tnim ,mattotuf S
.eriđđem-iđđem lótjaztelé zA
,tá}at késerek nab}ágam sednöŁ
...metdepelet ebé¤löv ődre tétöS
kokala ne€im nab}ágam e hO
!mettölöf le katlláđ s melűrök ketgneL
,ke}él irédnüt e kettöj lübmeviä
,lübégerü tdamát gér men kenmeviä
giléf erkene€im ,ke}él irédnüT
.lübkégerkemre¤ péđ a mézekélmE
,kétláik "!kotajllágem !kotajllágeM"
,ketelűzök gem nojllá ¤e ka$ ,hO"
"!trat sélelö ¤e s kó$ ¤e gim ,gidda kaŁ
.kenetnütle dnim ,gem kanatllá meN
,mélel men gem sé ,tekő metsereK
>kétahdaka mes arkumo} ka$ géM
,kanálav kű}}ök €o ,katráj lüklén mo{
.gél a tnim ,őlleđ a tnim ,kebbe}}öK
,melőt kanázovát erbbeđđem lénim S
:tekő mattál nabbaso€ámoh léniM
meviđ sé ,katlov kebbő$id lánnA
.ttegé nabságrávos bbőtđéme lánnA
,kédavros né sé ttográvos meviä
,núif tdapás a ketteven misráT
,tteteven men ő ,motárabój kaŁ
.núromođ ,nasúb ,atlávó$ téjeF
,kélelef men né >etzedrék ?tlel iM
.tlel im ¤oh ,matdut mes magam đih treM
,matti abáih teziv s kélav sajmoä

.tlebek tdakkit a ziv étih}e meN
,tetelé idlöf a tze matnugem S
.nebmemeđ tégéspéđ ettetđevle €eM
ávoha !eb}}em a ,mádnom !löf ,löF
>nebbel epénrédnüt kenmeviđ ójáF
,movíđ tegél a ah !ebke}}em a löF
...tegé men jmođ e djam nát :kaníđ kő tiM
konátu ,ha ?melőt kantuf si tto ah S
- !tegésnednim ¤an a mog€oblütđereK
,}ávráviđ nőzem A .tlov đavat se}éF
>lubgáriv rezezáđ }ávráviđ őgÉ
nálat ...kenetzén nasúb €o már eD
.lubgáliv a kölűđékle ¤oh ,kátduT
,metnem eréjetet ¤eh bbo¤angel A
.élef gé za löf kétniket nannO
...gé neltőhlef a tlov kék óđtáltÁ
...éleb mattál nátđit ...mattáléleB
ekibbeđgel miajkala-dnárbÁ
etniđ >ttogzom akjA .nebgé za tlov ttO
lój ed ...tiajgnah óvíh mattollaH
.etni levézek mélef ¤oh ,mattahtáL
,metpél eréléđ créb a s ,mádnom !ke¤eM
.mattala tli} gés€ém i}lö záđ lohA
...gem tdagar zék ¤e lútáh ...márgu rám-ráM
.mattolta}ahađđiv lüklén telémđE
,kala ő$id a :metlémđe nődiM
,tnémi za mattál nebkege za tiK
?kézeré tim ,ho ...mettellem tllá ttO
!t}émezré sedé naltatahrieL
"?zehgé za dlöf a táh nav lezök ne€I"
,matdoklodnog pékke lemmémle travaZ
,lánmola¤na péđ ko¤av neb}}em a mI"
".matlov nödlöf a gém leccrep ¤e bbéle S
,kédut men inlóđ ed ,málodnog tzE
,inalóđ metrem men nálat ¤avvA
,moti}gem makja ah djam ¤oh ,névléF
,inalláđ gof ik }}em a lőbmelbeK
,tézek mola¤na matdagargem sÉ
,galojú melőt kéjnűt en le ¤oH
,morak ézevötá tákered sÉ
.galađ őgé ¤e tnim ,ézevötÁ
.tájtalucra se}éf metlélmeđ nőrem S
agáliv memeđ ¤oh ,moládo$ si tsoM
,lőt}éf ilútnödlöf e tteđev men lE
.abágalli$ emeđ metzéneb nődiM
,emeđ ő za tlov galli$ kéktétöS

,}ávráviđ etekef eködlömeđ sÉ
,ietrüf anrab katđú ¤u nálláv S
.nájrá regnetaĐór ¤e jé za tnékiM
,tamakja inti} ergév metrem geM
.lőrgé ,lurkola¤na ,lőrvdü metléđeb S
,kétehléđeb naso€ámoh no¤aN
.lőbdéđeb e timmes ttetré men ő treM
>la¤na men ,}á€ idlöf" ,tlóđ ",ko¤av }á€ nÉ"
,gé za men ,dlöf a ze ,knu¤av lohA
edmá ,anlov létse eb€ém a tti et S
".kévöj rokój gém erdesétnem nÉ
,matlođaláv ",nödlöf a táhet knü¤eL"
,meken ¤ednim za ,negé ¤av nödlöF"
>lándaladlo sevdek ,lándaladlo kaŁ
.mege né za tto ,¤av et loha điH
morak ¤oh ,ddegne s ,méllem el jlű eD
!ddegne o ,tá nessehzűf nabbasoroä
,monodjalut ,¤av motájas si¤Ú
".ttetmeret metezpék né za degét treM
néjetet alkiđ a tto knütlüeL
?ko¤av ik :etzedréK .knétegléđeb S
,kélóđ ",gidde matlov sátjahos súb ¤E"
.kolahgem lakkó$ e mí nebdelÖ"
ne¤el ¤oh ,ak}á€ ,ađđiv jlokó$ tsoM
,kodamátlöf ,mí - ...mosádamátlöF
,kélav jahos-úb ik s >tré dokó$ treM
".ko¤av a€osom kenrö}ö¤ a tsoM
,tágam éterék meN .tlokó$gem Ő
>akja tlov nomakja armavađ őslE
?évők tti knutláv men trém ...!kja ze !kó$ E
!atjar erkörödnim anlov metggüf ddaH
lénzém a tlov bsedé ze !kó$ e ,kó$ E
>kelé atóze kaŁ .lénjeta}a za S
,nomakja kó$ e tnatta$le nődiM
.kelél a méleb tlláđ rokke ¤oh ,mézrÉ
nátu kó$ a ttolóđ ,"lürök stnikeT"
?sázotláv ne€im ,dotál" ,ak}á€ A
,ze nav tnékim s ,nannoh ,modut men nÉ
.sám neđége dlöf sé gé natsom eD
,pan a bbasorágus ,gé za bbekéK
,ké}rá za bbesövűh tti ttala káf e S
...gél a bsotalli ,aĐór a bsorip S
"!kénráj nabgáliv sám ¤e ka$ ahtnim ,hA
",tlov őnim ,na€o men ,sám ,gáliv a sáM"
?knázotláv im ka$ ¤av" ,né metleleF
,elév knüdőröt tim ,nav tnékimráb eD

"!knáer sádlá sázotláv e nődiM
bbávot kutnof ¤í ebélö sám¤E
,téletökaĐór knüsétegléđeB
,lóbkniajdnárbá péđ knütlémđe tnima S
.pél erdlöf a rám pan a ¤oh ,kuttáL
ttolláđ nökőhlef }arA .kédo}oklA
.égöm ke¤eh níđaloiv pan A
,togásanór ólú} ebgéseđđem A
.édöf dök }ávlah ,tregnet zaráđ E
ttolsorip ,knuttollá ne€em ,alkiđ A
anráp robíb tnékim ,lótrágusgév A
atjar im >ze tlov nórt đih eD .nonórt A
.ajráp i€árik újfi gásgodlob A
>lekkniemeđ >lavóđ men >knázu$úblE
!namádiv €o ,men ho ,naúromođ men S
ólkodlah a tnim ,kützén ¤ú tjé zA
.nav gáliv bbeđ ¤e lút ne€ema ,tris A
,knüvöjle panloh ¤oh ,kütrégí meN
,nevih knévöjle nettek a dnim eD
,tđavat đége za latlá kütlé ¤í S
.neviđ víđ ,nebzék zék ,nokaja kjA
.tara} đége za latlá kütlé ¤í S
alav láđgáriv ¤e knupan nedniM
re} totalli lüt€em ,lóbátérkob A
.alatđa ipm€o kenetsi zA
>rám kanatdavrehle kogáriv e eD
?teköh€ek zaráđ menlélmeđ ,ré tiM
,lőbénedé kanrok péđ e ik jlűpöR
!tezekélme súb ,mú&&ah ólkodlaH
akonraĐ dav a ze ,đő za ttöjlE
ajrak neltehlelréK .kenteđémret A
,télevel káf }égeđ a ipéteL
.ajropit labbál sé ,ajtjus erdlöf A
>si taknugásgodlob árpit labbáL
téleđ seteđé}e édlük knáeR
kankniacra ze s ,nebipék sálávlE
.télevelaĐór péđ átaggađeL
.ébböt tsám¤e kussál en ¤oh ,knutlávlE
>etse iđő za tlov ógnorob €omoK
tamák}á€ lóblovát a tá nödök A
,etsereklöf ređ¤egém memeđ se}}öK
,evtniket men tatú ,mattotuf nátzA
...kézerév lőtsivöt mezek ,mocrA
,galli$ólluh a tnim ,návrá mattotuF
- - .gé za ttökölik lóbágam te€eM
,tlu¤ó¤eb mezek sé mocra atózA

,gem etrés eksüt tim ,mezek s mocrA
rám avtri kannav ik si lőbmeviđ S
>kebes ttodamát lótsálávle zA
,tsom meken jáf nabboj lénkebes e eD
medelef rám-rám ¤oh ,za jáf nabboJ
,tégéssevdü sedé kandiajdnárbÁ
!meleređ ősle ,molárédnüt hO
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ARÁLÁLAH RETÉP ADJAV
,létnem innula nődim ,teđémret hO
:levigév kenđő tlúm a innulA
,lőtdekemre¤ sevdek e-lázu$úblE
,lótdaif bbevihgel e-lázu$úblE
:kotatzú$uble ah sé ...?előtŐ
- ?ze kotú$ubgév ¤oh ,e-datlodnoG
...tadamlá ilét ,teđémret ,dođlA
,rám e-dádomlágem nojav ...lođlA
,totanáb a tza e-dádomlágeM
?tügem nélegger deséderbé €eM
,đavat a tleklöf ,inderbé đgof löF
tekené bbeđgel dnom }ágola$ a S
>népennü sognah dosádamátlöF
desézekré ika ,rok¤e tlov gideP
.etlezevdü nebbeđ lán}ágola$ A
:dogof inedrék s ,đetnikettéđ eT
...?ő loh ?mokonlad őslegel nav loH
.telelef a ár đel molahrís ¤E
,kanrís e tájdnog dlesiv ,teđémret ,hO
,daif bbevihgel ajókal ken€eM
tnána¤ sádlá dsetlü ...tájdnog dlesiV
>áer tiejbbeđgel diagáriV
,ezek sáláh $nin ,kannoh e $nis¤U
.dánatđalumle ah ,e¤etgem ¤oH
selej kos na€o nabázah e hO
molavuf rodnáv ajtagni nájríS
- !tiarkobeksüt kensédelef A
,itelli datlum ¤oh ,mázah ,ddom ¤aV
>dáv e ,tnelej a men s tadatlum kaŁ
e€eh sik ¤e đel nebdeviđ ¤oh ,ddnoM
.kenétezekélme ótlém-indaraM
azah a ¤oh ,ár e-ótlém men ¤aV
,tékélme kanna ajdroh nebéviä
...?ázodroh nebéviđ tázah a iK
!iken tsézekélme ,tsézekélmE
ketestje :ketnem zohámlahrís ah S
lemedrégem trem ,te}}ök ¤e áeR
löf ttotíráđ ti}}a ik ,za te}}ök ¤E
- - !lavirágus őh kenéklel geleM

:kottaris tokonlad enneb it gím sÉ
kanajlomo ddah miű}ök né zA
,tréáifréf konjab gésnelteggüf A
nebkődi őde}rög ,ógnoljah e iK
,inatjah tedrét alúnat men geM
a téjef el átjah bbákni lakkos iK
,ariálkiđők gés}égeđ dabaä
- - .arágalmap }osráb séggüf a tnimmeS
,úifréf t}uhle ,denneb assariS
,tékemre¤ bbevíhgel teđémret A
...noh a tákonlad denneb assariS
denneb ik ,mű}ök né za bbűresekgeL
!motaris tésőh gésnelteggüf A
nátu .10 ráurbef .1846 ,tseP
...RÁDAM A LORODNÁVLE
,rádam a lorodnávlE
ráj erđő aH
.ődi zA
(.őjađđiv témsi nabnoza lađsavaT)
>a}ráđ iđiv ...lláđ ...lláđ ...lláä
a rám ¤oh ,dagam erđé deđev nozA
.ađđi tiőgevel kék gáslováT
,lláđ nesebes na€O
- .delév kanmolá őnütle ¤oH
lánrádam A
!telé za ...?nebbesebes gém avot lláđ iM
.ađđiv ébböt rét men ze ,rádam a tnim ,eD
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NÉ KORÍS MEN
>modokđanap men sé né korís meN
?mojab im :kansám le né modnom meN
,armiacra nelteniđ ketezzén eD
>avrí nav löf ttO
,ttegéik €em ,ebmemeđ ketezzén sÉ
,kotájtahsavloik előleb S
,kotá ,kiđkef kotá matjar ¤oH
!telé za jáf no¤an ¤oh ,meken jáf ¤oH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...INßAHTTI MÉNTEREä
,togáliv se}éf a in¤ahtti méntereä

.kotál totlof tétös kos €o ne€emA
,innem ebgetegner kéntereä
!iknes ,iknes ennel men lohA
,táságottus kobmol a mántagllah ttO
táságuz kokatap a mántagllah ttO
,tékené kanrádam a sÉ
,tégeresrodnáv kőhlef a ménzén S
...tétnemel s téttöj pan a ménzéN
.kénnemel si magam ergév giM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...TELÉ ZA RÉ MES TI{{A
,telé za ré mes ti}}A
lóbáh}ok a tim ,kézaf trötle ¤e tniM
lóráladlo ken€em s ,katbodiK
!tleté tdaráđár a ajla} súdlok néV
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...TLÚM A METTÖGÖM
,egésődre kék péđ tlúm a mettögöM
>esétev dlöz péđ ővöj a mettőlE
,le ¤ah mesgém sé ,eđđem gidnim zA
.lezök gidnim ráb ,meré men le tzE
,notugáđro za kolrodnáv pékkE
,nodav ,atđup €eM
nettedeggü$ kolrodnáV
.nebnelej ótratékkörö zA
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...MITÁRAB KATLOV
...mierebme ój ,mitárab katloV
!kanálah men gem trém hO
mie}}ök natsom arkiamlahríS
,kanán€oF
enetđemret takogáriv S
- .enözö mie}}ök köttölöF
,djam inlah kangof geM
tárab igér ki¤e eD
,tjahos ka$ ,tekű}ök melőt re} meS
>tájahos soník sádólaŁ
:kojár gnel ze ah S
.kogáriv a kandaráđle nokumlahríS

ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KNI{ÉMER KANLLÁä
...karadam péđ e ,kni}émer kanlláä
,kanalláđ nabbojgel nődiM
,tegél atđit ie}}em a kájíđ S
>zá}at mes sas rám loH
,đádav droz e ,ólav a nöJ
.tekő izödlövölel S
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
LÓTÁK{Áł A MATLÁVLE
,lóták}á€ a matlávlE
>alav mesevdek iK
,lórákaja mondakađel tjáf ¤U
- .alokó$ €eM
rám atóza >ze tlov géR
.trájel ődnetđe koS
tégésüresek sálávle zA
,mezeré men ébböT
tégéssedé kó$ a eD
.mezeré si tsom géM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...TEZEKÉLME
!tezekélmE
,aláđakđed ¤e knójah tröteđđö eT
a€áđiv léđ a s málluh a tiM
- - ...tev artrapregnet A
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NEBÉDÖK KÉK LOVÁT A TTOMA
nebédök kék lovát a ttomA
>netétös a}rot ulaf ¤e kideklemE
,nabulaf e záh réhef ¤e naV
.nav ak}á€ ümeđ etekef ¤e loH
,ak}á€ e ,ak}á€ E
,međ etekef E
memörö sé motanáb zE
.a}ávráviđ űníđzáä

ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NÁMROFßE DLESIV
"!tadosroslab s -ój námrof¤e dlesiV"
.zeven ken$löb gáliv dnolob a tik ,lóđ ¤I
>ze men móđlej né zA
tamimladjáf sé temimörö nÉ
.mezeré nesőttek ...moraka inzerÉ
,neđel ó€of a men mekleL
gelüvdek¤e €emA
,televelaĐór a lavágam ajdagaR
,eleb tev }á€ péđ lađsavat te€eM
,tekevűf zaráđ a S
tekiM
.eleđ đő za trodos arájrÁ
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...TNIM ,BBEä IM
?ajácro }á€kemre¤ péđ a tnim ,bbeđ iM
,ilelö tájfi ¤oh ,ajdomlá tza iK
irem men nerbé levika ,tújfi zA
!ajdámi tő ¤oh ,mes intetjeS
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
?ŐTEMET BBAGÍVGEL A K'łEM
?őtemet bbagívgel a k'€eM
"?őtehlel loh ze S" ...!ejőtemet úb A
- ?rábe¤ú ,ketidrék tzA
,latđa-sorob a ejőtemet úb A
,lakkcalap ¤an a ,lettđerek a népezöK
- .ráhop nednim molahrís ttellem E
ebőtemet gív e knujráJ
!'ebődi úromođ €I
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...MOGÁVEL TÉJTRÜF ßE KANMAJAH
,mogável téjtrüf ¤e kanmajaH
>göđ aláđ nednim tsom ken€eM
,mogásujfi kilúmle djam ah S
:kölüđőgem djam aH
tte€eh röküt metđeggüf arlaf A

,tememeđ gem mola$ ¤í :tötrüf anrab E
...ko¤av lataif gém ¤oh ,evtetiH
le e-lurá men nojav eD
€em ,esétü víđ A
?gobod nabbaklah gidnim djaM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...ZÉHEN ,ßAN A AHTNIM
,mánatrat togáliv zéhen ,¤an a ahtniM
,már nojdakađ en za ¤oh ,ak}áeL
,ketekđer ¤U
.tedezek sik ,ű}}ök mogofgem aH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä

...NEPÉZÖKANÓR A KOLLÁ TTI
,nepézökanór a kollá ttI
.neőrem ,robođ a tniM
,le édöf dne$ irís tátđup A
.lellédöfmeđ tattolah a kidöfle tniM
>láđak rebme ¤e melőt eđđem¤aN
,llágem natsoM
...táđak a ilűröđök S
,tá kiđtallah men mázzoh eségneP
.zék a gozom tnim :motál tza kaŁ
,zénedi tsom sÉ
...motidzom mes memeđ né ed ,lumáb megnE
?modoklodnog lőrim né ¤oh ,tahlodnog tiM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...DEMEä !{Áł HO
demeđ !}á€ hO
,tétös ne€iM
>go¤ar sigém S
nődim tláviK
,đetniket máeR
,löködnüt ¤U
nebjé nodroz tniM
lénézüt málliV
!sollapréhóh A

ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...GETEGREF ßAN łO ENŐJ AH
,getegref ¤an €o enőj aH
,tege za ántísahgem €eM
tá nokétisah e sÉ
!ánatíjaheb tó€ogdlöf A
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NADJAH ŁLÖB ßE
- .ttozatú norámađ nadjah $löb ¤E
,ttozotlávgem ődi za atózA
,rám ttozotlávgem no¤aN
karamađ a tsoM
,kanalgavoL
.ráj gola¤ gidep $löb A
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...?GÉSŐŁID A IM
,}ávráviđ őlködnüt ...?géső$id a iM
.arágus trötgem nebke}}ök kanpan A
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KEREMSI TREBME KOS
,keremsi trebme koS
>iteređ nabbojgel tágamnö iK
,isevdek kannav témsi kansám eD
,teređ nabbórrof lánágam tekiK
.ajtnábgem sigém rođkos tekeze S
,ajnábgem nátzA
,lőbémeđ tra$af teke}}ök ¤oH
,tréátatnallip mádiv ¤e keniK
tréá€osom ¤e keniK
.lőbételé ánda'do tđér bbeđgel A
?melertö¤ a im :ka$ ajdut rokne€I
?kevresek a kiM
!meviđ ho ,gem jdeper :téviđ irék sÉ
.gem deper men - lüsétetnüb - ze sÉ
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä

NÁECÓ ßAN ßE ?TANÁB A
.náecó ¤an ¤e ?tanáb A
?mörö za S
,nálaT .e¤nö¤ sik náecó zA
.möröt si eđđö ,mozohlöf eriM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
!{ÁEL SOCAD
!}áel socaD
,dagam inlokó$gem d¤aH
.dakered menlelötá d¤aH
,nátu pan ¤em paN
,kandalahle diajpan ah S
.kandagam đdaraM
dakered zaráä
,ilelö men gem iknes djaM
,ajákđed kanósropok a kaŁ
dakaja }ávlah S
...iegréf rís a ka$ ,ajlokó$ men sáM
- .ajáer jlodnoG
,đezré tiM
?deviđ gem lüdner meN
,dezeré meN
!đel sélelö gedih ,kó$ gedih ze ¤oH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...GOBOL NASOłÁMOH MÁ#REß
...gobol naso€ámoh má&reß
...ko¤av magaM
...nabmábođ ála s löf kolátéS
...nav mápip őlötsüf nabmajáä
...melűrök kenegnel isénelej matluM
melélmeđ s ,kolátés ,kolátéS
,nolaf a táké}rá tsüf A
.modoklodnog lórgástárab a sÉ
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KNÜKINEDNIM ßOH ,KÁJDNOM
,laggalli$ ¤e rib knükinednim ¤oh ,kájdnoM
.lahgem ,lürgé za lluhel éika ,za S

>galli$ a ¤of ¤í ,rebme za ¤of ¤í sÉ
...kanlomo er¤edniM
,erdlöf a lürgé za galli$ A
.ebrödögrís a lürdlöf a rebme zA
,ne¤émel vé mojlim s mojlim ah djam ,haH
negé za sé nödlöf a S
...!kisodjub galli$ ¤e s rebme ¤e kaŁ
- - ...!kiseel si ze ergév ah S
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...?äEL AVOH NAßU REBME ZA
...?đel avoh na¤u rebme zA
,setarkoS
,attigem tegrém a iK
,atda iken tegrém a ik ,aréhóh S
?nettek a dnim ketnem er€eh ¤E
!neltetehel hO
...ahtáh ...ahtáh sÉ
!abgálivsám a intahtál men tréM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KIDOKLODNOG TAKOS NEZE MÉMLE
:kidoklodnog takos neze mémlE
ahalav aH
,analmoblöf ređdnergáliv A
,kise óh sé őse za tsom tnim S
,kogalli$ rokka kenénsE
!kokatapgalli$ a kanán€of S
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...DLÖF ,LÉTTE TIM
?lozajmođ er¤e ¤oh ,dlöf ,létte tiM
?lođi trév i}}a s te}}ök i}}a ¤oH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...MÁR KOTAJGłOSOM
,kotajg€osom ho ,már kotajg€osoM
!iemeđ kák}áel péđ iT
,inetjelef mogof le né S
- .kotatla$gem rođkos na€o rám ¤oH

,gé za evíđ ko}á€ a ¤oh ,küjléV
.kango¤ar ¤ú ,ze tnim ,ie€ém treM
,ka$ ó€of drála$ víđ i}á€ A
kétev takiarágus eb€emA
...kogalli$ igé zA
.kobah a kile}le ,serek te}}em tto iK
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...TDARÁäGEM NABRÍS A AH
tekevíđ tdaráđgem nabrís a aH
kánadroh armolah ¤e dniM
,kánatjú¤gem S
:gem ajdnom iK
?gnál e djam ennel űníđ }áH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...JACAK A äEL ÁVOH
,jacak a đel ávoH
,jahos a đel ávoH
?đé}ele ajgnah aH
,đé za đel ávoh S
?kidoklodnog men rám nődiM
,teteređ a S
,telölű¤ a S
?kizötlökik lőbvíđ a aH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...GÁSÚJFI ET
!léđógrof et ,gásújfi eT
trézüfgáriv péđ iK
takogáriv e ...laddagam đrodoS
...detírek arknukolmoh nabdottuF
ttala crep ¤E
,detípörel témsI
.đatuf bbávot nasro¤ S
,knullá avdoklémlá nasúb iM
knulán ¤oh ,e-zagi :küzzedrék S
!zagi si men nálat ?lálaV
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä

...KOTßAV MITÁRAB
.kotájdnom tza ,kot¤av mitáraB
,togásguzah kotdnom men nálaT
,tehelgem zE
,temetih ketken moda men tréza eD
,nav moglod ój tsom :motahda meN
,rájel mopan djam ah ,mázzoh ketreJ
,naltatahtál lappan gástárab a treM
.rágob}éf a tnim ,ka$ go¤ar lejjÉ
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...SEVIMDLÖF A TÉDLÖF
,ajtnáđlef sevimdlöf a tédlöF
.ajlánorobeb nátzA
,ajtnáđlef ődi za teknüpéK
.ajlánorob men eb eD
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KNÜLÜNÉV IM KAŁMEN
...kerebme im ,knülünév im ka$meN
?gem enlünév men ima ,anlov iM
:rebmeced a nöj ah ,topan a ketézzéN
?rebmegerö sogásólav meN
gila s ,derbé nőséK
kitahdokđapaklöf ¤oH
>neletőre €o ,ergé zA
,negedih s argáliv a zén návrogoM
.ará¤á tnigem lődel nárok na€o S
lügévsegév djaM
,lüđőgem ¤oh ,küjrégem si tzA
.arágus đel réhef rokke ...rokke sÉ
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...IAMÁLLUH MAłOF ÓTUF
iamálluh ma€of ótuF
>a¤áv mojlim rebme zA
.le ajdagar crep ,tekő azzoh creP
,inetísejlet atkođ men tréza sros A
>ajár tagllah men trézA
,itjeel té¤ek ¤e arrokim :ajdut lóJ
,lekedse tsám negér rám rebme zA

.itjelef si le ,tzama etrék ¤oh S
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NABNÁECÓ ZA NAV PPEŁ {ÁH
?nabnáecó za nav ppe$ }áH
?negé za galli$ }áH
?nav láđjah }áh nijef gésirebme zA
?nebéviđ gásđonog }áh S
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...GÉSIREBME ZA DEłŰS MEN
!gésirebme za de€űs meN
,gér alav đonog ne€I
...ató tedzek rám đonog ne€I
anóv ttellek men nebnölük điH
,tésem eléfzáä
,tekenetsi ,tegE
tekögödrö sé tlokoP
.késsatzálobaz ¤oh ,ik inlodnoG
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...LÓBÁROP {OŁALA DLÖF A KIK
,lóbárop }o$ala dlöf a kiK
,lozág geréf nednim tiM
,ketdekleme zohpan A
!keklel sáiró ,sa}ráđ iT
gáliv epröt a teketit ¤oh ,nav ¤oH
...?tláik kenke}í$ik gidniM
nekecréb a ¤löt a neđih !seteđémreT
.nneledi afzűf a tnim ,kiđtet kenbbesiK
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...MEVIä NÉ ZA
,kal ittaladlöf ¤e meviđ né zA
!tétös ,tétöS
taragus se}éf ¤e-¤e mörö zA
tév ahén kaŁ
.kanzáh ittaladlöf e ebé€éM
,eleb tnallip tréza ka$ si }éf a zE
,kanzá}at tto kim ,teke}röđ a assál ¤oH

!elet ,navelet lekkiM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
!KETEZZÉNADO
!ketezzénadO
>getegref a kilmari arátaŁ
,ólagra} a ,léđ a ajápiraP
,ógobol a gellef a nebézeK
.ele} a málliv ken€emA
elev tatgáv ,elev tatgáV
...aráta$ ,arátaŁ
,ajátibmort gosrah tniM
!ségröd}}em A
- - - - - - - ,getegref hO
tako}rot a iK
,detegötnödlE
dakađik nebézek keniK
,lübélebek créb a ¤löt A
,lünév ató kodazáđ loH
dotahtíkađ men ik !getegref samlataH
- - totanáb a lübviđ irebme zA
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...METLEKENÉ ROäKOS RÁM
,kotalór metlekené rođkos ráM
.kogalli$ péđ ,kelkené si röđbböt géM
!teketit kelteređ ¤ú nÉ
tegetih laggáliv bbeđ ¤E
>kotoráguS
,kotog€osom er¤e it S
,meken kise lój €o S
,menetniket adO
nav gásmádiv sik ¤e loH
.nabgáliv úromođ E
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...?DLÖF A äEL ÉVIM
?e-géle ,e-¤afgem ...?dlöf a đel éviM
,ergév in¤af gof gem ¤oh ,međih ¤u sÉ
,keviđ gedihgéj a kájtđa¤afgeM

.keneđkef eleb s enneb ke€emA
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
!JÉ SEGÉSNÖF
!jé segésnöF
gallab evlöködnüt negé zA
.galli$ itse sik a s dloh ¤an A
!jé segésnöF
,ná}osráb pe¤ a golli$ tamrah A
.}ágola$ a gnez nabártás rokoB
!jé segésnöF
...nátu ejőteređ ¤em natsom újfi zA
.}áviĐ a inlokli¤ ¤em tsom S
!jé segésnöF
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...INETJEFGEM NOJAV AJGOF IK
inetjefgem nojav ajgof iK
:t€étjer E
ie}}ök kengésirebme zA
?té}}eđ kengésirebme za e-kántahsomeL
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...MESEVDEK PÉä
ttellem rátlo za djam ah ,mesevdek péä
...!delbek semleređ mélef goboD
kekemre¤ órpa knülűrök djam ah S
...!kenegle}e ,kanag€osoM
,lúrob ődefmeđ a knélöf djam ah S
...!lúrobmod rís a knutjar s ,kenđivik S
kenőjik kákonu za knázzoh djam ah S
,kenđő sedne$ ,agrás a ná}okla péä
,takniajbmolcáká kizén evgnerem S
...tagni naklah gél a lánknáfjef tekiM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NOJAV E-EJŐTEREä
?kelél a kentset a nojav e-ejőtereä
?kenđé}e ttü¤e ,killi zöhkőteređ tnim S
?ajtárab ka$ kentset a kelél a ¤aV

:tárab a nesedner tnim ,đet ¤u S
,tágam ajdrohlE
?ajtál inlutđup tzama nődiM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...MELEREä HO
!gnál isáiró et ,meleređ hO
,knár dotju¤ togáliv a iK
,ttala crep ¤e nát ...đnabolle nátzA
.daram davmah gedih sé géstétös körö S
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KONALTATAHTÁL ßOH TRÉIM
konaltatahtál ¤oh tréiM
?kola¤na za s kögödrö zA
tekő ménteređ inremsI
,ttegévA
:kodut men tima ,ajdut ¤oH
?nabba nav im sé nebbe nav iM
?nabboj tílnosah zehki€em rebme za S
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...GÁSÓDNALUM
.a€árik ko€árik a gásódnaluM
.ajátolap ¤an ő za gáliv a zE
,enneb el sé löf látéS
,ennem en ávoh ,€eh $nin S
,gáh erima ,pélel ávoh S
keneđkef elűrök ...lútđup nedniM
,kánorok trötle :avróđtéä
.keviđ tdepergem ,kogáriv tdavreH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NEGETEB ŐJAZAH JRÉF A
.negeteb őjazah jréf A
trésovro ejőn űH
.neletrih ¤eM
!trénetsi za ,teis tnékiM
,lémer tnednim lótsovro zA
,léđ a tnim ,etré nahor trézA

...löf iserek tréza nasro¤ €O
.lö narka¤ sovro za :ajdut lóJ
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KENÉLELÖGEM MIATÁRAB
...kenélelögem miatáraB
>temevíđ kátmo} zöhköviä
...!kelél a tlov godlob im menneB
- ?kenetlelö trém :gem mádut bbőséK
:ketlelö gím ,káttagopat tzA
?kenlebek e eđér bbójáfgel nav loH
...kéjfödado djam takukli¤ ¤oH
!kétfödado sÉ
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NÁTU GÁSGODLOB A TUF-TÓL TNIM
nátu gásgodlob a tuf-tól tniM
,erőd a ,rebme zA
,erőle kisám a ,artáh ki¤e zA
.námo} anlov tto rám ahtnékiM
!ketenzeke¤i abáiH
ketettögöm ,ketettőlE
nav kotattala tto ...gásgodlob a $niN
.nabmolahrís A
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...LÉT A NELLE GEDIH
,leggéj takó€of a lét a nelle gediH
.le ézelpel lavóh tedlöf A
kenrebme €emén nápuŁ
...ainsodjub lűneltezötlö lleK
kenteđémret a táheT
?aif bbáhotsomgel a rebme zA
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
?RÉ IM NOJAV
?melev kinétröt im nojav ?ré im nojaV
!őtnetter na€o ze ,meletjes e s ,ketjeS
,meviđ kizodnárgu ¤ú ,kizótagnár ¤U
.őfrebme ttogável a nabrop a tnékiM

tőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...ßEVZÖ ZA
>kézötlö abđá¤ ¤evzö zA
.kétemetle téjréf sevdeK
- !nátu tlahgem a tlö táhurđá¤ Ő
,ddev es löf te¤e ze ,}ođđa óJ
náhur ¤e ze đih ...tebböt löf ¤év ¤aV
.demörö soktit golli$lütđereK
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
?LOäLA !GÁÄAGI
?lálah si gem ¤av ?lođla !gászagI
lóráka} ¤oh ,ár tlov ótlém ifréf E
tte€eh a emí s >nöjggüf cnál}arA
.néletök réhóh a ...ggüf ő ,ggüf Ő
gidep ,nav cnál}ara nabáka} kenne S
- .einggüf enék nelétökréhóH
?lálah si gem ¤av ?lođla !gászagI
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...MOLÁ ZA
molá zA
.a}ámoda bbeđgel kenteđémret A
.a}ámotrat kni¤áv rokke kilí}geM
.nogáliv a nerbé gem knülel men tiM
}égeđ a nabámlÁ
,kizehé men sé kizáf meN
,kizötlö abáhur robiB
.nége}őđ ¤ál kábođ péđ ráj S
€árik a nabámlÁ
...lárib men ,zemle¤ek men ,tetnüb meN
.zevlé tamlagu{
,zehésevdek ¤emle ujfi za nabámlÁ
,meleređ ttotlit itđepe tréiK
- .nélebek őgé davlo tto S
né nabmamlÁ
!meledröt té$nilib ketezmenbaR
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä

...RÚ GADZAG E
tnékim rú gadzag E
!t}égeđ a el izén tnim ,kidöksögőG
,tárabój ,léjdöksögőg eN
>nav doglod ój €o tsom ¤oh ,trézA
,dár el zén lórbbasagam }égeđ e djaM
.nablokop a et s đel neb}}em a ő aH
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
TäEREK
,kankogásdaráf a amlatuj tđereK
.kantagotđo tetđerek élefnedniM
kemledejef a kenzűt tetđerek}arA
kensevimdlöf a >eréllem kia¤ábboJ
...teketđerekazúb teđémret a tđO
!teketit ,kótlávgem ,telli tđerekaF
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...KEMLEDEJEF KATLOV
,kemledejef katloV
,ketleme topolđokélme kenkikA
,tese}éf sé tsagaM
,takugás¤an étedrih €eM
.takugásój étedrih €eM
!ttesele ...?polđo za nav loh sÉ
,einse ttellek lE
.elet tlov laggásguzah treM
,zagi ődi zA
.za men ima ,itnödle S
,lűneletkélme tsom rís a llá ttO
...kenévet men tsám tte€eh ttörötle zA
kenétezmen aktá körö đih !men eD
.lűzehen atjar tnékpolđo tétöS
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NÖDLÖF A NŐDIM
,alav rebme ráp ka$ gém nödlöf a nődiM
.alatlá kankisám a ki¤e tlahgem ráM
.niaK etlögem tlebÁ
galojú djam négév gáliv a aH
,niarátah dlöf a đel rebme téK

,kanatnor arsám¤e ¤í la}}ozib si kŐ
,tto daramgem ika ,za S
.totalládav ¤e innev gof lüőN
lübihém kantalládav e nálaT
.lürek jafrebme bbedíleđ lénigér A
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NÉ MOGÁVIK
,temevíđ lőbmelbek né mogáviK
,tekemlertö¤ ka$ ,tsám zoko mes¤ú ttO
...metetlü ebdlöf a sé mogáviK
,nebipék afrébab lékik nálaT
,kankokonjab a đel ajúrođok S
!kanlocrah trégásdabađ a kiK
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...PPEŁTAMRAH ...MEä{ÉVÖF
te€em .,alkiđ a ...ppe$tamrah ...međ}évöF
...tehtegner men gem málliv rezE
...regnet őgner ékkörö zA
rebme se}}eđ a sé }éfpan atđit A
nogáliv e nednim ,nednim sÉ
.molá }ekédenüt ,molá kaŁ
,kenteđémret a dnim amlá zE
,gem ttepel redneđ ttőle vé mojlim tiK
kidomlá ik S
.gikevé mojlim s mojlim gém nálaT
,ergév derbélöf eD
,dairlöf erređ¤E
,iamlá bsemér er¤e kitleklöF
ttaim molazrob a rokke sÉ
ebéregnet neltekenef gésimmes A
.inargu goF
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NAV JÉ NEBMEJEF
,elejjé kejé ,nav jé nebmejeF
>elet nav lekketetrésik jé ze S
,kotalodnog a kilűđ tsám¤e nabma¤A
.kotalládav tnim ,téđ kipét tsám¤e S
,rrof erév kenmeviđ őrev lazzáL
.ziv sövűb a nebéjtsü }ákrođob tniM
roetem tnim metelezpék tlúß

,điv lavágam sé nogáliv a tá tuF
,séseebgésték a masrátkaL
.sélürőgem a modéđmoä
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
SÁDLÁ SÉ KOTÁ
,nödlöf a kotá ne¤eL
,ttemret af ama loH
mekenné lőb€emA
>kétettíđék ő$löB
,zék a ttozoktá ne¤eL
,étetlü táf e €eM
,ráguspan a s őse za ttozoktá sÉ
- ...!etlevönlef táf e €eM
,nödlöf a ne¤él sádlá eD
,ttemret af ama loH
djam meken lőb€eM
>lűđék ósropoK
,zék a ne¤el ttodlÁ
,étetlü táf e €eM
,ráguspan a s őse za ttodlÁ
!etlevönlef táf e €eM
ttőle .10 suicrám .1846 ,notrámtneđklaä
...NOGÁLIV A GÉM NÉ KOßAV TRÉM
rám ah ,nogáliv a gém né ko¤av tréM
?tekesédevneđ nednim metlétÁ
,rebme za neđih trem ...má€áp metzegéV
.ttetelüđ tréza ka$ ,nejdevneđ ¤oH
rám đih ,nogáliv a gém né ko¤av tréM
>tti nav ótahtál im ,tnednim mattáL
tásákub sökörö kanój a mátáL
.tiamladaid körö kanđor a S
téségö} kőzehé za rám mattollaH
,takosátnajruk isálozébrod S
inlolad t}ágola$ a rám mattollaH
.takocnálbar a inlöpmörö$ sÉ
¤oh s ttőle véderze tlov ¤í ¤oh ,moduT
...gof innel pékke si nátlum derzE
,mattál ,mattollah tnednim ,kodut tnedniM
?kolah men gem trém ?gém kelé trém táH
?ne€i men gáliv a galólav nát ¤aV
?nápu$ motál né kanúromođ €I
a névzénlütđerek ,ka$ ¤í motál nÉ

?nálo&áf tétös kensésebgéstéK
,metseebgésték né ¤oh ,géle ...¤edniM
,ko¤av ttozohrákle né ¤oh ,gélE
lekkiemrök őgé ,selé megne ¤oH
!kola¤na đor a kantaggađ ,kenpéT
!telé ,megne le j¤ah !mevíđ ,gem jdakaä
!dlöf ,ebdelö €ém ,ebdelö jdagoF
,jőj ,getegref ,et sé !rís ,máer jlúroB
!dröpösle tomlahrís a malór ¤oH
,motno$ ttolropeđđö ik dróđ s le dröpöS
...temeven-meríh lammotno$ le dróđ S
ne€i rok¤e ¤oh ,es iknes ajdut eN
!ttezetél }émtmeret ttozoktágeM
.10 silirpá - .10 suicrám .1846 ,tseP
...KANGÁRIV NEDNIM
kanláđűf sik nednim ,kangáriv nedniM
.rágus ¤e ,men bböt ah ,lóbpan a tuJ
mevíđ ,ajpan kevíđ et ,meleređ hO
?ráv abáih ka$ delőt trágus ¤E
,enteređ temegne ik ,}áel ne$niN
:meken ánadnom ik ,}áel ne$niN
,étűhgem tedeklel ,nav gáliv gediH
!nemelbek órrof löf jdegelem ,reJ
,¤av tdaráf :ánadnom ik ,}áel ne$niN
!tedejef tda¤áb armalláv dsá$oB
ánsomel temerév ik ,}áel ne$niN
...!ttetetzevökgem €em ,lórkolmoh E
,ajórak őlőđ a tnim ,ko¤av magaM
>egi}ev dlöz a tdaráđel lőr€eM
sedper mettölöf ka$ ,már lláđ men rádaM
.egeresólloh miémđe tétöS
,telé za ,gásujfi za djam el €of ¤I
,lűde¤e ,návrá melőt el €of ¤I
merév ¤afle ¤oh ,ka$ erđé međev tzA
.lütisélelö gedih lálah A
ermemeđ :ko¤afgem ah ,kolahgem ah S
,lúrob ődefmeđ nelteze}}ökgeM
togáriv ¤e iknes gof men intetlü S
.lúrobmod matjar €ema ,arrís A
,lánáfjef ttopok ¤e djam kodavmah ttO
>ttala bmod atđup ,lánáfjef ttopoK
,assopat men gem trem ,órók a tto őN
.tamorís iknes inzéngem őj meN
dgúzle ¤oh ,đgof et ka$ intagotálgeM

,getegref ijé ,tadúb irévtseT
erévtset neđih trem ,tadúb irévtseT
!keni}émezré meklel et látloV
.10 silirpá - .10 suicrám .1846 ,tseP
REGNET SEMLEREä A
evdőnüt nagodlob ak}á€ a tlÜ
,ttölöf regnet a notrapalkiä
,kédőnüt lőrika ,tráv tika sÉ
.ttötök túrođok kenésevdeK
,galli$ itse za tlek nebnelletÁ
>elev tlodnog men regnet a eD
,levémeđ kék ttezén ar}áel 9A
:elebekmálluh atjahos ¤í S
!kelteređ tnékim ho ,¤av péđ im hO"
,molagri denneb nav ah ,el jőJ
,kölűzevdü ...menneb léjdörüf s jőJ
.motahlokó$gem delbek ah¤oH
,a}áel kegéspéđ ,mázzoh el jőJ
>mesevtih ¤él ,sseređ sé ,el jőJ
gém tá}ođđa}em tnim ,keltíđidlöF
.mes if€árik ¤e étíđid meN
gadzagsúd mozohlöf erdietrüF
>tie¤nö¤ nednim kenmegés€éM
lótkiaságo¤ar itíđevle S
.tniket dár ika ,té}éf emeä
!iknes nestniket en dár ho ,men ,meN
le degét nenni kelđiv eđđeM
€ema ,ebtegiđ ¤e ertelekpaN
.levierö}ö¤ dlöf a evleT
,}ávráviđ ¤e katap nednim nattO
,őgevel atđit a tnámé¤ gíh S
a s jú náró nednim kenőzem a S
.őn agáriv bbeđ lénkeigéR
,pan a netti tnim ,jé za bbeđ nattO
,telekik a tti tnim ,lét a bbeđ S
,kense gim ...keh€epóh a karadam S
.tekenérédnüt kenzedegneZ
,a}áel kegéspéđ ,ermelbek jőJ
>mesevtih ¤él ,sseređ sé ,el jőJ
,kelđiv ebmetegiđ ertelekpaN

.nesemleređ-körö knülé ttO
,ak}á€ ,ejéleb jlü ,akjas a ttI
,nededíleđ €o djam motagniR
.đderbélöf erim sé >lođlale ¤oH
".netegiđ péđ a đedneel ttO
>regnet a tléđeb ¤í evlekedsE
,távađ gem étré men }áel A
kankobah őgner a gem étjef meN
.tájarom úgnah¤e ,ógottuS
,ajúrođok ttel đék nebzökka
,evöjgem ujfi za ,tráv tika
,regnet a tőzekré za átál
!eviđ tlurobáhlöf tnékim hah

sÉ
S
sÉ
S

...anlov attál tibböt a gém ahtáH
,égöm káf ürűs kenénütlE
za s tazobmol dlöztétös a tekő S
.édöfle ajtiprák tétös jÉ
a nójah sálrotiv legger pansáM
>tlláđ erregnet a ujfi godloB
natdogu} ,levvdekój regnet a sÉ
.tá negéseđđem a tő ettiV
,nabágam álodnog ,"ujfi ,jnem ,jneM"
>nodosálrodnáv té$neređ koS"
e €em ,aró za đel dolálah eD
.novađđiv témsi degét zoh}áł
,keltípör nesebes ,tsom kezevdeK
>lozovát eđđem lót}á€ a treM
,đőj élef }áel a ,ađđiv ah eD
".lozoklálat lemmeđév nedniM
,arákosmen tllá tto ak}áel A
>ttötök túrođok pannet lohA
kévkef evpéteđđö ajúrođoK
.ttözök ietrüf ttetđeretéä
ittözök gé s regnet a ,tllá nattO
,etetniket tráj nebneletgéV
te€ema ,bmalag ttodaráfle tniM
.etegrek er€eh-lőr€eh sas A
,erkörödnim tnemle ,tnemlE .tlov ttI"
.tto¤ah tti megnE !tla$gem >tla$geM
:teknőttek ...temegne ,ho ,tto¤ah ttI
"!totazála¤ a sé temegnE

,tévresek }áel a álđanap ¤I
,tza attollahgem regnet a sÉ
nabámladorib ¤an erređ¤e sÉ
>tđairlöf tobah óvla nedniM
,kanójah a édlük nátu sÉ
,éviv tújfi ótibá$ a €eM
tujfi za s tójah a komálluh a S
.évimmes kátzúz lassápa$ ¤E
,sétmeret }égeđ eT" :regnet a tlóđ S
?đeđet tim ¤oh ,ddnom ,tsom đeđet tiM
,létteređ tika ,za degét tla$geM
!đteređ men megne s kelteređ nÉ
?dekénet rám telé za ré tim sÉ
,tadagam el dsev abmiajraK
,keltemetle ...dósropok ke¤el ddaH
".tadotazála¤ sé tedegéT
,ak}á€ a ttetré men rok¤e timA
>távađ regnet a étrégem tsoM
regnet a s ,lórálkiđ a ttorgueL
.tátazála¤ s tő ettemetlE
.24-10 silirpá .1846 ,notrámtneđklaä

...TSORÁV A NÉ MATßAHLE
,tsoráv a né mat¤ahlE
,tetelé tloh a tzA
,telé si lálah a loH
teđémret a mosrosóJ
.ttet ebélö mádiV
!teđémret ho ,¤av mádiV
,lázokládo$ si lE
,metpél ebdörök nődiM
,mepék avrogom €o ¤oH
.llá dök €o atjar ¤oH
¤oh ,kévöj tréza pé eD
.tödök a mezzűlE
negér na€o rám €emA
netétös-romok gnoroB
.ttölöf mocra }ávlaH
,mevíđ ¤oh ,kévöj trézA
garah a s úb a tiM

,etsef erétekef €O
,essevel táhurđá¤ E
.galojú nojg€osom S
ah ,meviđ né ,gem jlu¤óß
...!tehel donlu¤ó¤ géM
,lekkevüf sotamrah péä
lekkelevelaĐór ¤áL
.tedebes eb mötöK
.24-10 silirpá .1846 ,notrámtneđklaä
NEBŐDRE
sorotás dlöztétöS
.koráj nebődrE
ttala káf¤löt €éveK
.kogáriv }éreä
,karadam nokáf A
.kehém nogáriV
tti ,kangotta$ nnöf ttO
.kenlé$ignöd nneL
a mes zedegner meN
>af a mes gáriV
ténez a kájtagllaH
.avdoladnalE
?nálat kanađla ¤aV
...?ketderedneđlE
sé si né matllágeM
.kegnerem náléM
a kezén evgnereM
,arájbah kataP
nesebeslí} ken€eM
>ajrá el nahoR
éntegrek ahtnim ,tuF
,tá}rá gellef A
€ema ,tégellef A
.tá lláđ ettölöF
,kelettegrek tnékkE
!ka¤áv iújfI
le ,kotálav ka}rÁ
- - kalátahgof meN
!tezekélme ,jnem ,jneM
,metdelef si lE

né ab}ágam e ¤oH
.mettöj indeleF
.24-10 silirpá .1846 ,notrámtneđklaä
KEKÉLME IROKKEMREß
lóbáicnarf nátu regnaréB
,me}émer ttotagnir rok¤e loh ,kédiV
,nátu vé nevtö kaltál arju mI
,lőtkekélme-kemre¤ a knudojfigeM
.nátallavuf ¤nal kanđavat a tniM
!itárab moroksik it ,keletnöđöK
!konokor ttodlá it ,keletnöđöK
mekén nebéjedi đév a netti iT
.kotatkar tekđéf kanrádam }égeä
,si tnötröb kűđ a gém ,tnednim kezéngeM
,alav péđ sevdek ik ,lavágúh loH
nékđüb s ótínat név a ttodoklarU
.adut mes agam tima ,átínaT
géstser a ...tti matpak ebgésretsem bböT
>máer gidnim tlov lassá€ofeb ¤aN
,nav mogoj rám ervén $löb a ¤oh ,mettih S
.mádut tégésretsem nilknarF nődiM
,dlöf e ,gástárab a damát nabrok E
,nogadzag legger kizgáriv €emA
narka¤ agá ken€ema ,őn af ¤e loh S
.no}oklatelé za knutob-đamáT
,me}émer ttotagnir rok¤e loh ,kédiV
.nátu vé nevtö kaltál arju mI
,lőtkekélme-kemre¤ a knudojfigeM
.nátallavuf ¤nal kanđavat a tniM
¤oh ,tlov tzök kalaf e nabkopan sođáß
>tiu¤á kengésnelle za mállaH
mognah ,evlü¤ev ézök jazpennü za S
.tti ,etgeber tti téven azah A
netti meklel sodnárbá ,ú}ráđbmalaG
.édelef téhret kanmiuras-aF
,amálliv gé za már el ttopa$ nettI
.tékemledejef a mákođgem sÉ
arsroslab a le tlüđék nabzáh sik E
đék intevgem tlov netti rám s ,mémlE

,tötsüf }ekénüt e ,tegéső$id A
.zédi si te}}ök ebkniemeđ €eM
!iúnat molanjah ,kotárab s -nokoR
,kéletđit nabboj er¤ednim tekiK
,mő$löb kiđtet kenpéđ si tsom gém ,negI
.gér eđé}ele akjad a rábmÁ
,me}émer ttotagnir rok¤e loh ,kédiV
.nátu vé nevtö kaltál arju mI
,lőtkekélme-kemre¤ a knudojfigeM
.nátallavuf ¤nal kanđavat a tniM
.24-10 silirpá .1846 ,notrámtneđklaä
...NEGÉ IRÁ{ A KŐHLEF TNIM
,negé irá} a kőhlef tniM
kennem-kenőj mi}émezrÉ
>netétös djam ,neréhef djaM
.gem nehip mes ¤e ,llá mes ¤e S
?kenőj nannoh ?kennem avoH
>őtehtjes men ,modut meN
tekő ajúfle sé azzoH
.ődi za ,léđ körö zA
lőbégellef meleređ A
>komálliv máer kanatlluH
lőbégellef gástárab A
.kanádakađ kőseropáZ
lavátlum málliv sé ropáZ
,gé za ttel atđit sedneŁ
lavámlavuf crep kisám a S
.kézekré őhlef arjU
,keréhef rábah ,kőhlef a S
.kentev ka$ si rokka ta}rÁ
,keré tődi €o né ah djaM
!kendepergem miőhlef ¤oH
nebníđaĐór erkieléđ S
,ráguspan őgé za lláä
,mettölöf kanallá ¤ú kő S
!rávrédnüt i}}agem tniM
,inőj gof le ődi ze hO
kenmemleređ djam nődimA
iőhlef kanmogástárab S
>kenlöködnüt nebníđaĐóR
tahludni rám rokka menaH
,pap a ermesétemeT
kanlu¤ik kőhlef a ah treM

.pan a nav nebőnemeL
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ATSIP JALIä
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.ttezénel pan a ¤oh ,ejedi óJ
,keđévér tdaráfle za kennehiP
.kanđula ,kennehip nabzáhvér A
.ka$ kiđla men agam atsiP jaliä
,medrék tza né delőt ,atsiP jaliä
?nerbé si tsom gém et ¤av tréim ¤oH
,melelef tza ka$ né ersédrék E"
".meleređ a megne trat nerbé ¤oH
atsiP jaliä nebjé sogálivdloH
,atzodlole lórtrap a tákanóŁ
,ettev ebézek si tőzeve zA
.ebtegiđ a nezív a tnem si tÁ
nebépezök őllek kanánuD A
.nepéktrek sogáriv tegiđ a llÁ
aláđgáriv bbeđgel kentegiđ A
.a}áel lataif đálah név ¤E
nabájólli&ivdán đálah név A
.nabávaj rám kiđla ná¤áabuS
a}áel lataif đálah név A
.arátsiP jaliä ráv nájtrap tegiä
,}égelđévér péđ a trétá rokiM
.nélebek ajáĐór ttel aglod óJ
!le tze modnom men ed ...katzólokóŁ
.lekke¤íri gáliv a nav eleT
?ajkó$ }á€ péđ a rob bbesezütgeL
>ajóravaz ne}}ök kenđé za kóŁ
,téđe atravazgem si kanátsiP
.déđeb akrat előt si ttozamráä
,mák$obmalag ,midiL ,meklel idiL"
,mák$alah so}ara ,mogáriv¤nöß
,arágus mogalli$ ,műrű¤ tnáméß
.arátdasah lanjah no¤a jlokóŁ
,demeđ a kék ,dállip a etekeF
.deperéttek őhlef a rokim tniM
,gé za kék nebőhlef tdepergem A

.gé ¤u demeđ ,galli$ a nebbe tnim S
kanánnof trézüf ¤e nelte¤e aH
,kangáliv a lóbágáriv nedniM
,tememleređ né za énré men tÁ
.deit a lüde¤e za s ...!¤an na€O
>egév ,arátah $nin kenmemlereä
?e-gésneletgév €i deit a táH
,mejré en tárátah demleređ kaŁ
!mekén jaj ,dekén jaj ,}á€sik ,tto treM
,mola¤na ,tto kiđla sáiró ¤E
>motaludni né za ,sáiró ¤E
,derbélöf :knüzekréado t€ehiM
".degét tnim ¤ú ,megne taggađeđđö S
,}égelđévér ujfi za tléđeb ¤Í
,nétetniket }á€ a tdogu}gem eD
:atzára¤am tze €em ,nétetnikeT
.arátah ,egév $nin kenémlereä
.tóđ a káttagotláv giákos géM
>tlóđ elimelüf a nebkölezöK
asálolad rádam si men nát ¤aV
.aságobod köviđ menah ,ze tloV
erétgév lótsám¤e kanatlávlE
.erétse ővöj a le}}émer péä
,abá}atđévér a tnem ujfi zA
.abájah}uk ajpa tnem }áel A
.nekédiv đége za tlov géssedneŁ
,negé za élefel dloh a ttoljaH
,ttolláel si ajdúr rékeđlöcnöG
.ttolláđ arsagam löf kú&saif A
,azáh kansorám$okvér a sedneŁ
,azzár men takorkob a őlleđ A
,ajbah anuD a ka$ ,lóđ mes immeS
.ajtaglo$ol táladlo pmok a €eM
2
arácaip soráv đálah név A
.arrásáviteh a tálah atdroH
".mo}á€ ,absoráv a melev ereß"
".monáb men ,mápa ,dnek ajnávik aH"
.ketnem absoráv a }áel ,apA
!ketnép nepé anlov ttel en ka$ ,jeH
,idiL nabsoráv a tlov röđőlE

.iken pan a ze tteđtet men trézA
ettetjelefle tze ramahka$ eD
.ettepezök kanjaz isoráv A
,kaifru sáhurpéđ ,arfic kettöJ
.kanatdoknalatni$ la}}á€ péđ a S
:llágem ettellem ik ,ifrú ¤e tlóä
"?láđgáriv űrö}ö¤ ,léttemret loH"
nebgéstegiđ a nneL" :idiL tleleF
".nebépezök anuD a mettemreT
!golod kéred ze ráM" :ifrú za tlóä
.ko¤av ólavado si né đih treM
?dőteređ rám e-nav ,gem ddnom tza kaŁ
".tő en ,sseređ megne bbákni ,nav aH
?mőteređ e-nav ¤oH" :idiL tleleF
.mötök men arárro iknes né tzA
:ajnávik ¤u indut ifrú za aH
".ajá&rák kanna nav s én}ágic naV
idiL tő ¤ohlevim ,ifrú za tneM
>ik ettezif lezznép órpa ¤í kaŁ
,attollá men gem }á€ a sigém eD
- .avpol anátu ttotnallip te¤E
erődi kos ređ¤e nátu kezE
.eréléđ anuD a idiL tlűiK
ttözök kogárivdav notrapanuD
.ttötök tóláh }áelsik a evlŰ
,élefel pan a rám ttedekđerE
,télevel korkob a ettegetseF
,arágrás ,arsorip ettetsefeB
.aránuD a ttozuh tlo&áf soriP
,ettötök ka$ tóláh a }á€sik A
.ettögöm rokob a nerrözgem mí S
.đádav lataif ¤e ...?nöj ik ?za iK
"?đláni$ tim >mobmalag ,tétseój péä"
:koláni$ tim ,ajtál táh ,kav men aH"
">tóláh a mötök ¤oh ,rú za ajtáL
,nekerek }áelsik a tlelef ¤Í
.negedi za ttepél ejéllem ¤oH
!}áelsik simah eT" :đádav a tlóä
.}ála$ dedéđeb ed ,aĐór docrA
,¤av igér a si tsom gém et ,motáL
.¤ah tebes nebvíđ a davađ s demeä

,ebdeđe gém e-tuj ,e-đremsi eD
?'ebtelé za tsám¤e rám kuttál ¤oH
...norásáviteh ¤e tsám¤e kuttáL
"?mogáriv péđ ,ár gém e-leđkélmE
,medegnegem né tzA" :idiL tleleF
>melev ttozoklálat rám ifrú ¤oH
,iegéspéđ ko¤an na€o men eD
".inetjelef entehel en le ¤oH
,ttolóđ ifrú đádav a tima ¤í S
,tofmort ój ¤e ttopak aróđ nedniM
,ajár indoknađđob ttodut mesgéM
.ar}áel nalatni$ sik a arrA
,tágam erđé ettev noza ka$ táH
.tlláeb rám akađjé tétös a ¤oH
,mo}ara e-doduT" :alóđ ¤í sÉ
.modut men nenni né tatú za ¤oH
,nav jab setenetter táh evzén máR
.matjar đlürö}ök men et nát ka$ aH
,giléđődre za ka$ mőrésik ¤éL
".giépezök mábođ a ráka ¤aV
:toglod a atlodnoggigév idiL
,ttodnom tepéđ kos €o ifrú za zE
,negelemseviđ €o ,nasajá} €O
?ne¤el naltadaláh trézednim ő S
"!naltadaláh keđel mes trégáliV"
,nattozorátahle ak}á€ a tlóä
atdnom tze nátuza ,nabágam tlóä
:avtnallip arđádav a ,lavóđnneF
,melev nöjőj ,ifrú za táh nöjőJ"
,metehrésik men le giázah eD
...giléđődre za ka$ merésiklE
".kilétigem ne}}ök trebme za treM
,ttöjgem idiL eriM .ketnemle sÉ
.ttötökik negér rám atsiP jaliä
"?mobmalag ,látráj loh ,kalráv negéR"
?nojdnom tim neletrih :atdut men zE
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etelesivagam a kenidiL
,etehel sönölük etse rokkA
,tteđtet mes ¤ohes za kanátsiP treM
.ttedzek indokana¤ lűnelte¤ek S

!gidep kemre¤ a$ruf úna¤ a jeH
,kitelüđ argáliv a tse€ehiM
,ki¤áv inne trájdnim ,sehé trájdniM
.kiláv éggete}röđ :ttokallój ah S
etse kisám a rám ?atsiP ttet tiM
...etsel s ,nabkotit tjub égöm rokoB
?ttesel tim ¤oh ,atdut mes agam náT
.tesekav a zoh tim ¤oh ,atráv kaŁ
,ttezekré rú ¤e ¤oh ,tráv ákos meN
,tekedéđeb sedé előt ttollah S
,tlurip-tluri ¤u ka$ idiL erkiM
.tlufgem djam nebégrém atsiP jaliä
,déđeb ka$ ,sám anlov ttel men gém ah S
tézek atgof si gem ifrú za eD
...etlelö si gem tős ,kan}áel A
.eklel a kanátsiP tlláđ arkolkoP
:ajnahorgem tifrú za ,kirgulöF
!ajmarah ,rotal ,zag ,}áviĐ ,sokliß"
"...tájáktám rebme sám le dstibá$ ¤I
.táják$ib lőbébeĐ attotnárik S
,tnem kenéviđ đádav a ak$ib A
.tnelle tllá laváksup đádav a eD
,ebőf ettötü ¤ú la¤¤áaksuP
.ebűf a ttokuble nabáđđoh ¤oH
,tnigem trét zohágam atsiP rokiM
,tniket arlab-arbboj ,tllálöf nassaL
.}áel mes ,đádav mes ...tál mes tikneS
.nálat ttodomlá ka$ :ajlodnog tzA
,gem atdut nanno tza ,molá men ¤oH
.ttegepe$ si rokka gém erév treM
erév ,e}}ök ...trís ,trís ,nabájub tríS
.erépék el ttogro$ av€ofeđđÖ
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,rájle-le đádav a zehidiL péä
.rám kentehzeklelö laggásrotáb S
,lőtgésnelle immes kanatrat meN
.lőrkédiv a tnűtle atsiP jaliä
>nabájub ¤an tnemle atsiP jaliä
?nabgáliv ki€em ,tsom kisodjub loH
,atanáb eviđ tlov đévléđ sőrE
.attahdagar eđđem túif }égeä

,névtniket mes artáh ,atsiP tl'odnáV
>népezök }okaB a ka$ ,tllá mes geM
nebépezök őllek ődre}okaB
.nebévöt afre$ név ¤e tnehipgeM
,etset ka$ ,tnehip men ed ,má tnehiP
.ettehtísedne$ men el ő tékleL
.lah a enneb eklel ,tlov ót etseT
.lagra} enneb lah a :llá ót a ráB
,óllánotu ,}áviĐ ,keđel }áviÄ"
!ózárfic-afótib lügévsegéV
,arótib a kassuj ?né monáb tiM
".aró bbagodlobgel meken đel zA
,eréléđ túgáđro ¤an a tlüiK
,ergédnev údómój ttozokaráv S
,nebébeĐ đel rehet ¤an €o keniK
.nebéviđ gásrotáb ikenő tniM
,arákos negi men rú ¤e si ttöJ
,ajápirap ¤én tő atzoh nasroß
.nabótnih péđ arfic apirap ¤éN
.nav údjah sé si$ok nokab a nnöF
,ajár atsiP jaliä tláik "!jllágeM"
"!ajráv tálálah ika ,nojludzoM"
,evdek tlov mes ken¤e arlálah A
.evdeverem évők ,kattollágeM
nebeĐ nednim s ttepélado atsiP
:neseteremsi'klel tnemlütđereK
,etdeđ si ik nepéđ ,tlálat timA
.enneb tto¤ah mes tárá rob €eđđeM
>atsiP natsom alóđ "!kettehemlE"
,arsi$ok a ár tláik "!jllágem ,óH"
,ettev ebézek rám trotso za iK
...evtmeret kan}áviĐ né ko¤av meN"
".eznép giréllif ¤e ,maru ,nav ttI
,ezén lekkemeđ ¤an áer rú zA
?ejlév erim toglod a :atdut meN
?elév ajmarah a láfért ka$ náT
,atdaađđiv tznép a ,ő tláfért meN
,attotídrof tátáh kanótnih A
.ttosodjub bbávot sé tludnile sÉ
.togarah sotanáb lavágam ttiV
?ajtu nalat}ozib ttotrat giddeM
>ajdut mes agam ő ?tlek-tráj erreM

,erđé iđev tza ka$ erređ¤e giM
.eré zohiajtrap anuD a ¤oH
,ttelef záhvér a llá notrapanuD
,ttedekđévér ettőlekanna loH
...ajah}uk kéidiL nebnelletÁ
.ajahós sevresek lék kanátsiP
...?rádopa$ látlov trém ,idiL ,idiL"
,rám datnáb si gem nát ,}á€ }égeđ eD
,dattarisgem rám nát dőteređ űH
.dattaim ttedevneđ ti}}a ikA
,tedegésneletűh datnábgem aH
.teketnétrötgem a metjeleflE
:gem dlü$eb nátuze ka$ tadagaM
"!kelteređ no¤an trem ,kotá$obgeM
,epél abkidal a s ,atlodnog tzE
,ebgéstegiđ a nezzevetá ¤oH
,ajdnomle tza lavóđ kenidiL ¤oh S
.ajtalodnog ka$ tlov natsom imA
,ttepél abkidal a rokim nepÉ
:tedéđeb €i ttollah ttögöm atáH
,knurakatá si im ,ifa&a jeH"
".knuda tólavarrob ój ,dnek nojráV
,abánuD a tludrofeb djam atsiP
:attál tifru đádav a s tidiL treM
,katlov eđđem ój ráb ,tremsi kojáR
.kanta}okla za rám atráj egév S
,tágam etdeđeđđö giddemgiléF
.tákanó$ kétréle kozama gíM
,ketnemeb abkanó$ a rokim ,jeH
.gem kenetlümér tnim ,intahlodnoG
.inzeve ttedzekle nasro¤ atsiP
,inzevengem tník a tza tehel meN
.ttezré ifrú za sé }á€ a timA
.tedéđeb a kéjdzek ¤oh :kátdut meN
.ttezeve ka$ menah ,tlóđ mes atsiP
,tegiđ a kojázzoh tlov lezök ráM
,tágam erđé ettev rokke ka$ sÉ
.tákanó$ átidrofgem neletrih S
"?ađđiv" ,ifrú za tsom ttolóđ "?avoH"
,atsiP iken tlelef ",neđége meN"
natto ...giépezök anuD a kaŁ"
".nav mosádamáđ sik ¤e keteleV

,tekeze atdnomik erima sÉ
.ttezeve népezök anuD a ráM
,totápal a atbod ebzív a ttI
.ttogáh erégévgel kankidal a S
,temetlé matnugem ...?tim kotájduT"
>gem matnu kotattaimit tza sÉ
menah ...argálivsám a ke¤emlE
"!melev inőj má llek le si ketkeN
.tokidal a attotídroflöf s tlóä
.ttokub abánuD a moráh a dniM
,etlelögem atsiP t}á€ afla$ A
.eklel le tő aj¤ah ettellem ¤oH
,attálgem tifru za nődima eD
:'abávaj kiđú ¤oh ,dut inđú ¤oH
,gem etlelö tő sé ,tnemanátU
.kenetlürem men le gim ,kettödzük S
.24-10 silirpá .1846 ,notrámtneđklaä
...RÉHEF ,SELEVELDLÖZ
réhef ,seleveldlöZ
,afcáká sogáriV
ekőđ nabáhur kéK
>attala nav }á€siK
,őse za tderegeM
,ajráv tégév kannA
lóbótjaravtip A
.ajár kotagtni$aK
,mobmalag ,eb ereß
!abknábođ a ereß
,őse za llále gíM
>arknádál a löf jlŰ
,adál a sagam aH
,keltetlülöf ajáR
,sélű za }émek aH
.kelđev ebmelö zA
.24-10 silirpá .1846 ,notrámtneđklaä
...TOGNARAH ILETSE ZA KÁTZUHLE GÉR
iletse za kátzuhle géR
.tognaraH
si natsom gém ika ,za iK

?lognaraB
nabulaf a koráj né kaŁ
.lüde¤E
za ed ,tomlá za mesereK
.lűreklE
a kannav nnöf ,dloh a nav nnöF
>kogalliŁ
,međ}áel péđ i}}agem dniM
.go¤ar ¤U
,káf a kentev ta}rá tétöS
,kazáh A
mes tebe¤e nabkomlanU
.kanlániŁ
néjetet a ,záh ¤e ttomA
,a€óg téK
sik a rebme ráp ¤e tnalA
...'abótjA
,ekőđ zama - }áel ,}égeL
,anrab zE
abájábus t}á€ a }égeL
.ajrakaT
erđé ,le metnem köttelleM
.kettev meS
kogodlob eb ,menetsi nÉ
!kenteheL
bboj sigém ed ,mel¤íri meN
,méntereä
né t}á€ anrab sik a tza aH
!ménlelÖ
.24-10 silirpá .1846 ,notrámtneđklaä
NÁ#SAGGA ÓJ A
lóbáicnarf nátu regnaréB
,kötlűse¤e lánrob kik ,kúif mádiV
.kotolad megne lojáb ketézöK
,mognah tekđer ahráb ed ,ko¤av gerÖ
.kolonad si né ,eb kotajdagoF
>keléđeb takajú lőrkődi tlúm A
.mávi ttü¤e né laddranaP név A
,itárab meleređ s géső$id sé roB
.nálad ná&sagga za kotajg€osoM
?inlepennü megne kot¤áv dnim ?ze iM
.trémegésđége kilmö rob semeN
,léf €em ,mevíđ ekđüb arsádagof E

.tíromođ ka$ tsám ¤oh ,trat lótta €eM
,a}ráđ gásmádiv a nözzödöf ddah kaŁ
!má ketđel péksám si¤ú levődI
,itárab meleređ s géső$id sé roB
.nálad ná&sagga za kotajg€osoM
>metdeksemleređ si sé ,tsom it tnékiM
.kotiá}a¤an lőrre kantahlóä
,kanálav misevdek ,mitárab ,mazáH
.korib mes timmes rám lüzök kezE
rok€o >ka$ gem katdaram miekélmE
.máer zén men sám ah ,si kotjahoS
,itárab meleređ s géső$id sé roB
.nálad ná&sagga za kotajg€osoM
,mesérötójah bböt nebknieđév tloV
.le mat¤ah men tége péđ nohknarF eD
,mettetnemgem te€em ,trob sévek a tzA
,lef ajravaz men gés€évek ttetréS
nebketerüđ jú za metlekené tőS
.náladlo me¤eh nodjalut rok¤E
,itárab meleređ s géső$id sé roB
.nálad ná&sagga za kotajg€osoM
,ajánotak igér kanrok tlumle ¤E
.né keléđeb men ketken rotseN tniM
,mogásrotáb ttel}éf loh ,mődi đégE
.ménelére$löf lakkotocrah ¤E
latlá ketgésisőh naltatahlah tőS
.mátatlota$ éllem ólđáz jú ¤E
,itárab meleređ s géső$id sé roB
.nálad ná&sagga za kotajg€osoM
!ket}ére tísotzib tődnevöj ne€iM
.tememleređgév ,kajfi ,küssetlÉ
,lujúgem gáliv a nabágásdabaä
.ttelef moris djam kanráj kopan bboJ
,kanđavat péđ ¤e it iék$ef sevdeK
,mázovát men tréza ,kalassál ¤oH
,itárab meleređ s géső$id sé roB
.nálad ná&sagga za kotajg€osoM
.30-24 silirpá .1846 ,tseP
TELÖLŰßßÁLIV
!lokop sé gödrö ,netsi iléb}}eM
?tehel évim gém s ,dlöf a ttel éviM
ólafgáliv ¤e nabrokob nedniM
.telölű¤rebme nabrokob nedniM

tévök kiaktá sé ,kő kenlölűß
,lunaltamlagri etređ kájláboD
tnékim ,kotá za külőleb lőd ¤U
.lubisáli} koris a gađ tdahtoR
,ahalav ,kókcif ,e-ketettereä
kotatzokdámi s ?kötlölü¤ tsom ¤oH
,tréagásgodlob gésirebme zA
?kotondózoktá nessehel tsom ¤oH
teviđ a lőbketelbek kétréklE
?kerebme za tza kétpéttéđ nátza S
kotatda men it kangáliv a ,meN
!ketevíđ ne$nin trem ,ahos tevíä
ketebeĐ ka$ !$nin ,víđ ketenneb $niN
,elet $nin ze trem s ,nav kotormo¤ sÉ
,ketettőle gáliv a túr trézA
.enelle lutúr ik ketlek trézA
>áer moko tlov ...metlölű¤ si nÉ
takognatib e atóima eD
,tekepéknoryB kangáv tnim ,mattáL
.tdakađgem megéslölű¤ atózA
tetelé idlöf a kő atóiM
meken :kájlozám erétekef €O
,za kiđtet nabboj lakkos ed ,lakkoS
.memeđ tjar erđé đev totnop}éf bböT
>gáliv a péđ negi ,péđ nabólaV
,telekik atjar nebvé nednim naV
,kanulaf nednim a}áel péđ nav S
.teven sám tto ,rís rebme ¤e tti ah S
!si tanáb a agam gém sáfért €iM
>tah gelőzöbnölük €im erjef s víä
,teviđ réhef a itsef ertétöS
.tajah tétös a itsef erréhef S
.30-24 silirpá .1846 ,tseP
...TRÉT MEKEN SSI{ ,SROS
kessehet ddah ,trét meken ssi} ,sroS
!timalav trégésirebme zA
e lűklén nođah ik nojdavmah eN
.tiveh ¤ú €ema ,gnál semeN
,gnál tdere-lübgé ,nebmeviđ nav gnáL
>trév ppe$ nednim ólarroflöF

gásdámi ¤e mesétü-víđ nedniM
.tréagásgodlob gáliv A
,leddéđeb serü ka$men ahjav hO
!tze le mántahdnom lettet eD
¤e jíd a trémettet ráb ne¤eL
!tđerek jú ¤e nátogloG jU
!tréávaj gésirebme za inlahgeM
!lálah péđ ne€im ,godlob €iM
telé nalatđah ¤e bbótígodlob s bbeä
.lániaromámjék nedniM
,gem kolah ¤í ¤oh ,ik ddnom ho ,sros ,ddnoM
metíđékle né s ...!lütneđ €I
,táftđerek noza lemmezek tájaS
.metettíđeflöf er€emA
.30-24 silirpá .1846 ,tseP
MIALAD
,narka¤ avdoklodnog kegneremlE
,nav motalodnog im ¤oh ,modut men S
,nomázah nabáđđoh kölűpörtÁ
.nogáliv đége za ,nödlöf a tÁ
,kenmeret rokne€i kim ,mialaD
.kenmeklel sodnárbá irágusdloH
,kelé kankodnárbá ¤oh ,tte€eh A
,kenővöj a menlé anlov bboj náT
?mándoksodnog trém ,he ...mondoksodnog S
.már lesiv todnog djam ,netsi za óJ
,kenmeret rokne€i kim ,mialaD
.kenmeklel űmle}}ök iógnalliP
,mosázoklálat nav la}}á€ péđ aH
,mosá abrís bbe€ém gém tamodnoG
,ebémeđ }á€ péđ a kezén ne€ém S
.ebéziv ót sedne$ galli$ a tniM
,kenmeret rokne€i kim ,mialaD
.kenmeklel semleređ iáĐórdaV
,nebmömörö mođi ?}á€ a tereä
.nebmevresek inni llek ?teređ meN
,nav rob nabráhop a sé ráhop loh S
.natto gem kitelüđ vdekój akraT
,kenmeret rokne€i kim ,mialaD
.kenmeklel soromám i}ávráviä
,nebmezek nav ráhop a gím ed hO

,neb$nilib nav ezek kenketezmeN
,eségne$ ráhop a gív ne€ima S
.eségrö$ $nilibbar a súb na€O
,kenmeret rokne€i kim ,mialaD
.kenmeklel sotanáb iegelleF
?epén kangásaglođ a rűt tim eD
?ejpétel tácnál ¤oh ,löf lék men tréM
lőbémle¤ek netsi ¤oh ,ráv arrA
?lőrézek el ajgár adĐor a tzA
,kenmeret rokne€i kim ,mialaD
!kenmeklel sogarah isálmálliV
.30-24 silirpá .1846 ,tseP
...TAMAGAM METZŰMÁä
,lűzök kerebme za tamagam metzűmáä
>le metzetjer ne€ém sé metnem ab}ágaM
,lűde¤e mesgém sé tto ka$ matlov magaM
.levikélme reze tlúm a kélav ttü¤E
,tléđeb takoglodđá¤ €o kélme nednim sÉ
.té€egnet đé s víđ a kántahtagroflöf kiM
nomosros nodjalut mettetniketgigéV
!tétös €o ze sé zA .náros gáliv a sÉ
,noveb lavá€ámoh teknim €em ,nebjé za S
>tézekbboj őlrézev gé za rám kujtál meN
.ado djam ,edi djam knulákrotob ¤ú kaŁ
.ado$ men nabólav ,knüsele s knultob aH
,őletđegne €o ze ,talodnog e S .nav ¤I
>temetle tsátnábgem nednim €em ,ze rú ¤aN
-őle ,őđđevĐárav tnékim ,talodnog E
,temeklel lőbketjer €ém ama izédI
kerebme za nődim ,kézokráz eb€emA
.kenettetrés no¤an na€o s rođkos na€O
...!gá-afjalo dlöz ¤e meviđ tletđegnegeM
>nav evtjelef mebes ttopak delőt nedniM
,gáliv ho ,le ddagof mobboj őlűkébgeM
.nalatgodlob lánlov men ah ,đor lánlov meN
,tedegét kallánjas né s ¤av nalatgodloB
.tehel men knünlölü¤ tza ,knulánjas tika S
sujám 6481 ,dösmöD

