
ÓGLAS

 
le kilú} nađđoh tzök römöG s dárgóN

,agá segésődre ki¤e artáM A
,nálđoro tdaráfle ,se}érös tnékiM

.gikaját eđđem netétös névzéN
lü arálkiđők iőtet¤eh E

ó¤áv innehip a nabkopan súroB
>egeres rodnáv kenkőhlef sehreT
,$ávok romok a loh ,€ehűm a zE

úrobáhigé semledegröd A
,takomálliv a atkođ intíđéK
.tiali} őgé netsi óvgaraH

,sáiró ¤e tnim ,rávóglaS tllá ttI
őremkav ajtju} erkege za iK

>nojlobar togalli$ nanno ¤oh ,tézeK
,lezök €o zehgé za ...óglaS tllá ttI

.ttozá}at lokop a sigém enneb sÉ
iabál őtnöd kankodazáđ A

.tia}rot ráv e gér kálozáglE
€em ,tdaram laf akno$ ték-¤e kölőleB

,téjedi itlöt lassádokromoä
nátu gásujfi sámrál ika tniM
.kideksétemer avnugem tétlÉ

eréjetetalkiđ ¤eh a metnemlöF
.ttölöf komor a metdepeletel S
,metetniket ,tlov pan se}éfőreV

,tlláđ erkedlöfrém ,totág evlel meN
,rádam ttököđgem lőbénötröb tniM
,tegéseđđem kék a étnöđök nagiv S
kenkőzem a ,ná}rot kankulaf a loH

néziv kokatap a s niajá}huJ
.tlöködnüt e}éf pan a lohmednim S
,kétzörök kepék €i men temeklel eD
so€ámoh temeklel >kamádiv €i meN
,ségnerem €omok a ettiv ebröktáL
nabáhurdök seték elűrök ttoloH
tlahik a ,ketgnel ka}rá avrogoM

.iajpan serév rokpézök tétöS

*

kide¤ennezit a ttodarrivgeM
.kézektevök jé arknázah s ,dazáä

el ttozodlá rokke ...ár ttöj jé súroB
,kandála$-dáprÁ za ,kanájpan ő zA

.gem tlah erdnE kidamraH .arágus ősgéV
,getegref tráp a s ,kenélek kotráP

,travaz ó€of a nebgetegref a S
.tađálah a ü}}ök nabó€of travaz S



kenteteređazah a kédeleflE
gáđro neltejef a tégéstneđ körÖ

,iajgat tde€űs ebénüb séznÖ
,takoj}asedé kédzek inlobar S
.tázah ttesele lótálomá¤ A

,rávalkiđ kos ttel gnalrabajmaraH
kekédiv ttotitđupik a el nannoH
,tlelef jacak}ug arásátjahoS
nátu őlleđ súb iđő za tnékiM

- - .rataviz ilét őtlövüs a nöJ
,rú za tlov retéP itlopmoK nóglaS
trem ,ját a étilme evgetter téveN
,tré a}ágozub s ajdrak giddemA
,alav $nik ima ,nednim ttel évÖ

,elév ebmeđ alláđ sállánelle loh S
.tto¤ah takotlofrév né€eh $nik A

niatú sálbar a tő ettevöK
,bóJ itlopmoK sé diváD itlopmoK

.iaif ótlém kankojpa }áviÄ
,tőksomoS déđmođ a rám kátítđupiK
,kelüF bbalovát a ttöj anátU

:sázok$ánat a nav ttölöf a tsom S
?gelnelej tekötpél kástídrof ávoH

,kúif sé apa ,kenreveh nattO
,ttelef rőbevdem nebmeret romoK
,arkialláv kentev lu}ágacak tiM

.dairgem trük a aróludni aH
lavárob regE sé kenreveh nattO

,tekörév ürűs si¤ú kitírüS
,gnerek nesemér nebkiere €eM

tekerét itzök kogáliv a tniM
.sökötsü óg€ob-lusaklütđereK
,"kúif ,tápuk a löf ketéjlemE"
kotastnaccok" sé ,retéP atláiK

...!erigésđége kannomiS ődeG
,tígesgem netsi za sé knülé aH

>knüđel iegédnev lejjé panloh géM
"!emle¤ekő nejlé giákos trézA
kúif a kátgúz "!nejlé giákoS"

,lakkorot őgröd}}em ,}ásrah anátU
ajtazotlob sognah kenmeret a sÉ
lőré€ehgu} a tnim ,erkenejlé zA

,ingorom ttedzekle ,kednileđ trevlöF
.ttodaráfeleb gim ,nađđoh ttogrom S

*

>anlov avlah ahtnim ,sedne$ rávődeG
a lúrobár tnim ,jé za tlurobáeR

.eledöf ósropok a arttolaH
nákađjé ősék a gém tđarriv iK
?ttözök ialaf amén rávődeG



,teteređazah a s meleređ A
.agalli$ bbeđgel ték e kengé zA

lótnomiS ődeG ka$ ,da}}uđ iknedniM
támladogú} amlá eđđem ajtđaiR
.arobát rebé kodnogifnoh A

ttellem e}éf apmál súb jréf a gím sÉ
,gneremle násros ajázah tlutđuP

,lepedrét ejőn nebmeret déđmoä
,annereP ógo¤ar nebégéspéđ A

,élef keigé za tjahos támi S
,tázah ra¤am a kástígodlob ¤oH

,$nin agásgodlob kannoh a gím treM
.nalatgodlob si ejréf giddadniM
,evdeji tlokislef őn a erređ¤E

,tsétegrö$rev¤ef őglezök návllaH
.gem llá evlümér sé zehéjréf péleb S

noza s tli} rokke ótja kisám A
.nasodrak eb ttöj retéP itlopmoK
".konávik tétseój péđ ,maru ődeG"
>kenévöj digédnev" ,ajmarah a tlóä

,đđél adzagizáh sevíđ ,melémeR
,kiken dodatá si lűklén sérék S
.dono¤av nednim ...kannávik timA
lúnaltaráv €i ¤oh ,lozokládoŁ
lűneltéverđé €i sé gem knütpeL

:golod űređ¤e ze ...?déle knütpéL
,tobálokrop ój a küttegetđevgeM
,tájupak daráv attoti}gem ő S

?e-detré !nazáđ ...nazáđ knüttöjeb S
.kévzötökgem gi¤e di}égel tsom sÉ

,katzodomlá nabávaj kúif ój A
.tlürek koruh a erközek nődiM

...nav dima ,őle dda ,ru ődeG ,trézA
?ledekleték nát nabmiavađ ¤aV

,tótja za áti}geM "!ik stniket táh mI
,ődeG tserev¤ef záđ a attahtál S
.todiváD s tobóJ itlopmoK kötzöK

"!đlálat tima ,ddiv sé ,}áviĐ ,táh đđoF"
,mánnereP" >rúráv a gelőtevgem tlóä

molagga za sé ,abdábođ jderE
,kalógem tedegét :deklel astnáb eN
!kenmetelé e$nik bbágárdgel ,degéT
...takos kolodnog men levibböt A
".kojavlot zag e tjar kanazzíh ddaH
elév s intatuk tnem retéP itlopmoK

>kosoknic ó¤áv arkélatram A
kokja ah s ,nőrem tllá bóJ sé diváD kaŁ

,sázokládo$ a ilté$ep men eL
?ze }ámotál ne€im :anlov kétdrék tzE

kangálivmolá za erédnüt ki€eM
?ézök kalaf e ,erdlöf a ttolláä
nebédök sálumáb além a nődim S



:trétađđiv témsi köklel tdevétlE
,élef ótja za ketpél erređ¤E
,tlí} ebémeret annereP €emA

,jréf a tllá laddrak tnov ttőle €ema S
,la¤na za tnim ,nőtnetter sé laddrak tnoV

.tomo$idarap a ézirő iK
,erkővöj a ttögröd "!men bbávot s giddE"
a ,sésebgésték a ...!men bbávot s giddE"

,nöböđük e llá ajáglođ lálaH
tujfi nodroz ték a ed >jréf a pékkE
,kavađ őgröd a gem kétnetter meN

,agáliv óruđtá kenkemeđ a meS
.ttőle gnah a tlláđ tnéksálmálliv €eM

,bóJ atláik ¤í "?đallá abmatU"
!deken jaj ?inallá gém đrem abmatU"

nebdiezek ahráb ,kénrötlütđereK
lőré¤eh drak nednim s angolliv drak záä

"!máer si angro¤iv lálah rezE
lekkörev¤ef őgne$ katpa$eđđö sÉ

te€em ,alkiđők ték tnim ,bóJ sé ődeG
.sáludnidlöf a tjus élef sám¤E

,tnahuseb s tlel tsér diváD nebzökkA
lellebek tlurođle annereP lohA
.tlokodluf nájrá kamladogga zA

...jahos klah ¤e sé sátlokisjaj ¤E
,ttotjahos jréf a sé ttotlokis őn A
,ttiv s ebélö ttev diváD tik ,őn A

.téviđ éfödtá bóJ kenik ,jréf a S

*

kédekleme tzök rávődeG s óglaS
.ráv imroalkiđ etniđ ,ők$ánjaH

.ttala ráv a sé nabráv a tlov dneŁ
erő kan}orot a >kévla iknedniM

.lekkemeđ tli} giléf gém ka$ atđarriV
.ttotatum tléfjé aró}evöf A

?lütđerek tedne$ a ajtísah jaz iM
.bbasognah ercrep lőrcrep ed ,klah géM

lób}orot a sé }áh tetđerek rő zA
>el eb¤löv a zén laggásrotáb léF

támlagu} gáliv a ánravaz sám iK
,népezök őllek kanákađjé zA

?ketetrésik sé ko}ákrođob tniM
agáliv dloh sejlet a ...rő za zéneL

,lürök ráv a gnel tnéklo&áf}arA
,levédök tsüze ¤löv ittala ráv a S

.davloeđđö kelél semleređ ték tniM
a lőlef rávődeG nab€ámoh}éf A
,gavol ¤e lagra} notú ióglaS

nabáhur réhefóh ¤löh ¤e nebélÖ
.levitrüf őgnel jah tétösólloH



- .gavol ¤e témsi lovát köttögöM
,sénelej e tlov }ekénüt na€O

,tze pansám erő kan}orot a ¤oH
.évih kanmolá ,tderbélöf nődiM

*

abáravdu óglaS erélöf nődiM
,lakkélatram péđ a diváD itlopmoK

,télej áda men kenételé zE
>niajrak kanna kévkef natlélA
tetelémđe sé trév a nebéviä

.sátuf s meleléf a átillágeM
ujfi za tő ettet lakkorak dégnöß
,elev tnáb lanní$ :erteverek ¤E
,larrádam }i$ik a kemre¤ a tnékiM

>ik ttopol tsom nepé lübékđéf te€eM
etzén evlűremle s ettőle tllágem S

tréim hO" :tlóđ ¤í evdeseklel sÉ
i}}a ¤oh ,gé za tnim ,¤an €o men mejeF
,tto nav galli$ }áha ,tjar anlov meä

...!levi}}emalav kalánlumáb ddaH
sőremsi na€o ?et ¤av ik ,¤av iK

>asánov kinednim docra mettőlE
tsom ,negi ho ...?delév rám mázoklálaT

,kalattál rok¤e ¤oh ,mezekélmE
nődim géM .negér ettölöf ,negéR

?ni€ámoh nodav a matráj kemre¤ tniM
kenika ,kemre¤ naltatrá tnékiM

ző za ttezerév ah ,eviđ ttezréV
:lótáli} ólokli¤ kođádav jaliä

.kalattál narka¤ rokka ,rokka hO
sárrof i¤löv sik a metgeredneđ aH

nabmiamlá sedé :nájtrap sogáriV
!a}áel kerédnüt ,létnelejgem-geM

,máer láttoljahel s lévöj mázzoH
,}ávráviđ a erdlöf kiljahel tnékiM
.lágus takognah igé nebmelüf S
,kelejlelö ¤oh ,mátju}ik moraK

,lálav lovát rám et ...kéderbélöf S
nebi€ém dlöztétös getegner A
,tadokala-}rá őlréhef mattáL

léđ itse za tnim ,danátu kétuf S
,nátu ógnallip }ekédenüt A

néjetet ¤eh a ...er¤eh a kétuF
rám >mádokromođ sé matllá avlumáB

negé za nnöf ,melőt látlov eđđem €O
- .látgo¤ar nebipék galli$ itse zA

lemmievékemre¤ s tnűt morokkemreß
,agáliv midnárbá se}éger tnütlE
,úif díleđ a ttel ávujfi dav S
...mázoklálat men delév atóza S



men et sé ,dázzoh keléđeb né eD
lunaltaludzom >medéđeb dollaH

.robođ ttesele za tnékim ,leđkeF
,jlah en gem ka$ ho ?látlahgem ¤av ,đlÉ

gáriv nednim le nojdavreh bbáknI
...!đavat bböt ne¤él en s ,néniđ dlöf A

>diemeđ kanlí} ergév ,ergév ,haH
...kótíkav-nőtegé €im ,kemeđ ne€iM

a nálat ?ko¤av loh ?mattotuj ávoH
a loha ,nebé€ehűm őtmereT

ho ...natto ,natto ?kenlüđék kopaN
,lűreklöf ergé za pan ték e aH
...."!itegé árrop tegésnednim A

',ros a matjarné tsom ,a&áb ,rám gélE'
,todiváD ebléf átđakađ gnah €I

,gem ttezekré natsom ika ,ajgnah bóJ
>ros a matjarné tsom ,a&áb ,tlov gélE'

'!knuzotđo nettek ne$nikagárd E

*

lassázokládo$ sé ,annereP tlémđE
:tlóđ evzederöt sé ,lűrök ttezéN

>za mes ze ...mejréf men ze ed ...!mejréF"
.kneim a men ze đih ...meret e sÉ
,daram loh mejréf sé ?kétuj ávoH
"?tésevtih aj¤ah arágam ¤í ¤oH
",ttozatú eđđem ,ek$e}em ,dejréF"

,tő donráv đel rák" ,bóJ tlelef pékkE
,őjađđiv témsi lóbátu gím treM

.diajáb ujfi kantírivle géR
,dagam knüken dda s tő ddelef trézA
,nebrö}ö¤ a si knim knüjlűseđér ¤oH

".ttolrotib lótgáđro}}em a dejréf tiM
"!neletmeđ ,ađđiv !lótmaladlo lE"
,jlóđ en sé ...ađđiv" ,őn a atláiK

,trédetpél nednim s tréóđ nednim treM
"...đlokal nesemér ,nöjle mejréf aH

.bóJ alóđ "?rokka ,nöjle dejréf aH"
,ttozatú eđđem ¤oh ,rám matdnom điH"

,tnem ávoha ,nanno ¤oh ,eriđđem €O
.téketdlöf ¤an a ajtál kenmeđroP

dzén - abáih dráv en tő ¤oh - lavóä
>trév sorip péđ a tze atjar s todrak E

.tő metlögem né ...erév dejréf zE
!dabađ ,}ođđa péđ ,¤av dabađ táh tsoM

ie$nilibbar gésűh iőn A
.tedeklel ébböt kázzotálrok meN
.tadogásdabađ dlánđah ,¤av dabaä

,dáer ráv rak ¤én tsom tte€eh rak téK
".levisélelö nostígodlob ¤oH

,tllá neőrem sé námén annereP



,neréhef ,negedih ,neőrem ,náméN
a nákađjé ilét sedne$ ,tloh tnékiM
.óh a ttepelle tim ,rokob zaráä

,tlumáb ardrak a sé annereP tllá ttO
- .gem tdula rév agárd na€o ne€emA

ttala gásamén naltaludzom E
!kátaggađ kocrah €im téklel ,téviä
,ttögö} ¤u ,trís ¤u enneb kelél A
tnékim ,ttotagjaj ¤u ,ttödökđük ¤U

.katap tto¤afeb a ttala géj A
,sésegésték a erétgév trötiK

ódákozűt a tnim ,előleb trötiK
,kopolđognál s tsüf a lőbéhém ¤eH

takoktá semér ,tróđ takoktá sÉ
.kanásokli¤ ejréf eréjef }áviÄ
gáriv ¤e kotá nednim ahtnim eD

,gáriv sotalli ¤e-¤e ,anlov tteL
,ajlogađ ¤oh ,kanbod ejélef tekiM

,bóJ ttőle ¤löh a tllá evletvdek na€O
:ze ettedzek ¤í ,ézgév za nődim S

avdózoktá ah¤oh ,ermenetsi ,haH"
,tnéknopan zehjréf jnem ,}ođđa ,¤av péđ €I

...!mölögem tnéknopan tedejréf né S
,motagllah né ,¤löh péđ ,bbávot zzoktÁ

".si kiđmagofgem doktá nednim aH
,tlurob zohiabál diváD annereP
:tlekedse ¤í sé ,tédrét atgoftÁ
,igödrö €o men docra ,ujfi ,hO"
,őlürö}ök ¤él ...tti éze tnékiM
!temegne gem jó ,előt gem jó sÉ

,đel dóláglođ ,kalgof intereä
,lótásokli¤ mejréf megne gem stnem kaŁ

".moĐiap ¤él nelle nátás e kaŁ
miamlákemre¤ ,inó kalgof geM"
"!ekemre¤rédnüt ilűlöfnödlöF
,tő evlemelöf diváD atláiK

>keđel doĐiap ,inó kalgof geM"
e kanna :návík inlú} dázzoh ik S
.einröt llek éttek bbéle tĐiaP

"!dagam dstrat zehhe ,bóJ ,mé$ö táh tsoM
nebémeđ s bóJ adnom ",a&áb ój ,¤u meN"

,tlú¤ ajgnál kancad őlűgeđnellE
.knuđukla men ¤i !a&áb ój ,¤u meN"
,sözök kélatram nednim knulániM

>si ek$e}em e éknőttek trézA
le€€ema ,drak e :ddut ,đdegne men ah sÉ

televel itú matrí kenéjréF
,selé si tsom drak e ,argálivsám A
"!ajab bbesikgel ne$nis kanmorak S

,úif ték a tllá ebéle sám¤E
,ttotagllah sé tllá ebéle sám¤E

.ketléđeb kiajdrak tsom tte€eh kövle{



:tídro kojár s eb ttöj retéP itlopmoK
.katllágem kóvivjab a s "!kotajllágeM"

",órib a knützök táh ¤él et ,knápA"
kanágam tti t}ođđa ze" ,bóJ alóđ ¤I

>inatrat a&áb diváD ajrakA
,agoj $nin zehhe :modnom tza né eD
"?mazagi e-$niN .éknőttek ő treM

,kojpa gelőtevgem tlóđ ,"kúif }ávtiH"
,lezütlef ari}}a gásnalatđah €I"

?kototnor laddrak nelle sám¤e ¤oH
temegne nebröp anđahim ne€i S

>ój ...!temegne ,iníh luórib ketreM
.kotatláglođ né táh togászagI

.mes éki¤e đel men ¤löh e :kotájllaH
,negi ...ékisám mes ,éki¤e meS

"!magam ,mogof né inríb te¤löh E
,lőbézek úif ték a drak a tlluhiK
tnékim ,ttogrotsus ,tdazállöf köréV

,ttopa$ málliv a eb€ema ,zív A
.takoglod suđđob ketdzek ingömröd S

tétetniketgnál órúđlütđereK
,apa za kotjar gigév attatráJ

:löf atláik ¤í galólo$narap S
ah¤oh ,ingorom sé innaccom rem iK"
"!tti$ :ajtláik tze retéP itlopmoK

*

?teviđ a netsi étmeret lőbiM
,gem dasah mes lótník ,lótúb i}}a ¤oH

- .tánnereP }égeđ a etré i}}emA
ttözök ialaf kűđ óglaS evzirŐ
,ka$ ató kopan ¤löh €ogof a tlÜ

,tlú} arkodazáđ pan kinednim eD
.sédevneđ a tza átju} arkozA

!ttedevneđ ti}}em kelél avrá zA
tdalu¤¤em elbek nabtanallip ¤E
nabtanallip sám sé lótmoladjáf A
.tto¤afgem témsi lőtségetter A

:lűneltetehgév ,kédőnüt nađđoH
,lűzök kalaf e nojludabađ ¤oH

?násokli¤ ejréf tuđđob nojllá ¤oh S
!todóm immes ,immes alálat men sÉ

>sápa$ bbo¤angel a áer ttöj tsom S
:kézoktali} ¤í retéP itlopmoK
,kikal nátás a denneb ,}ođđa péä"

nabboj arpan-lórpan ,létlövübgem eT
:men ah ,doraka ah s ,meken leđteT

".tedegét kelđev lügéselef nÉ
nattozorátahle tlóđ ,"ke¤em dázzoH"

ahtnékim ,nognah €o edmá ,annereP
,ala¤na kanlálah a anlov tteL



:tte€eh kóđ ama anlov atdnom tze S
- "!ttötü dárógév ,retéP itlopmoK"

,annereP todiváD atíh zohágaM
?létteređ názagi ,ujfI" :alóđ ¤í S

?matnári lézeré tim ,ka$ ajgnál tloV
"?gém e-đteređ :ddnom ,létteređ ah sÉ
,ujfi za tlođaláv ",er¤e keltereä"
,katap a te¤löv a tnim ,keltereä"
,tege za galli$ a tnim ,keltereä

!tö$lömü¤ a geréf a tnim ,keltereä
,mo}ođđa ,jlóđ ho ...lénteređ et ah S

"?tedemleređ gem mejlemedré ¤oH
:nav ajdóm ¤e" ,őn a tlelef "?na¤oH"
tsom dápa s ,temejréf etlögem dé$Ö

.návik lűsevtih kanágam megnE
kidosám a tze ,tadápa né eD

,molátu ¤útniđ temejréf ődneeL
.tásokli¤ kenmejréf ősle tnékiM

gem stídabađ táh ¤ú ?nabólav đtereä
ah ,keđel déit A - .lótđonog ték E

".dölögem tedé$ö sé tadápA

*

!meleređ ,sézré ű€étjer körÖ
,tetemeđ ređ¤e €em ,ó€of ¤an eT

,nedeziv đadroh togáriv roksáM
.lőbéviđ kerebme za :lőr€eh ¤e dnim S

,náecó neletgév et ,meleređ hO
,iknes attál men gém tárátah ken€eM

.iknes erékenef tlláđ men el ken€em S
,asáiró kosáiró ,et đllá ttO

,lođogu} ah¤oh ...nabgás¤an séseM
a tágam nebdörküt seléđ ajtálgeM

>agalli$ nednim }}em nalatrátaH
kanzáta$ nedeníđlöf :đgorobáh ah S

.ie}röđ nednim kangálivla zA
!meleređ ,¤av őre ótahnedniM

,trebme za álla¤na ...¤av ótahnedniM
tögödrö za ,éggödrö tla¤na zA

- - ...dotatzotlávtá ne}}ök érrebmE

*

,jé sedne$ atđit ,tlov jé kék tlűreD
lóbsagam neltőhlef ketzén namádiV
,kogalli$ a sé dloh a erdlöf A

tnétröt im gidep ,hah ...!namádiv na€O
!sálokli¤révtset s -apa ?nödlöf A

,ebmeret a diváD ttođú$ tnékó¤iK
té}öggüf a¤Á .tda}}uđ ajpa loH

,ezek ttetekđer ...naklah atlottéä



.enetíregneh tálkiđők ahtniM
,kédoklodnog ¤í ",kiđla ,kiđkef ttI"

,témeđ őgé ár evzegeđ nőreM
nerbé ken€em ,acra tsom díleđ €im eD"

>reficuL ¤e-¤e asánov nedniM
,kendíleđ ne€i nát dotál et ka$ ¤aV

?teremsiiklel avá¤-gidnim eT
>avot jnem ,gédnev naltavih ,jderE

nalatđah !men ,men ,dár kotagllah meN
,tadajju őti}ef mélef dotju{
,galólo$narap €o đetni abáiH

"!kotagllah men ,dzén ...dár kotagllah meN
,ádagar nokrot rokke tóvla zA
...tetezkelél a átjof ejéleb S

.tlov egév s ,ságnár ¤e ...ttögö} si meN
,enem s t}öggüf a témsi atnoveB

,aludrofađđiv lénböđük a eD
telé e-tdaram men :estniketgem ¤oH
?löf e-dnadamát men ?nebtset amA

érem men s ,tllá ...tllágem ttőle ¤á zA
,galojú innovtéđ totiprák A

,erévüm őtnetter inzéneb trem meN
tnahor élefik avdakađkelél S

.tlov e$$ö loha ,ebmeret kisáM
,tlülöf s ttederbélöf bóJ arjaz A

,tővöj a etzén lettelémđe léf S
arárokka ,tlémđe neđége nődim S
,léca ólokli¤ a tráj nebélbeK

.el tdagar lórlaf a aj&áb te€emA
,asáruđ diváD tlov solálah men eD

,e$$ö avgorotnát ttepél ejéleF
...tézek őlködlö ajdagargem ¤oH
tákolmoh bóJ sé sátnihus jú ¤E
.tlődeđđö s ,erév attotiroblE
sé ,diváD atbod eđđem todrak A

tietpél ahtnim ,ik ttotuf >ttotuF
,}ákrođob rezezáđ anlov ettevöK

ima ,nednim s gödrö ,tetrésik ,crédiL
.lé nebtelezpék a ótatzótrI

?tuf ávoh :ádut men sé ttotuf ,ttotuF
,tágam ánovgem nabkoras tétöS
a assál en ¤oh ,at}uheb témeä
attál ed >tekemér naltatahtímáä
.témeđ á}uheb ah ,si rokka géM

,ettőle tllá acra }ávlah ajpa djam S
.ajkala tladgavgem ,serév e$$ö djaM

>kanazzovát ¤oh ,levézek ttetnI
bbelezök gidniM .kanázovát meN

...bbelezök er¤e ...ajázzoh kettöJ
...tekümrök ergév kátgáv ejéleB

,ttopak nátu gél ...kátdagar nokroT
.adaksoređđö lességö}jaj ¤e S



,ttedzek indelegger ,tderbélöf nődiM
>nokalba za tröteb }éflanjah A

,gem attál rokka s ,etniketlűröK
.kévükef ttellem a¤á ajpa ¤oH

"?e-dollah ...jderbé ,löf jderbé ,mápA"
,temetettloh a avzárgem ttolóä

?rétomrom a tnim ,nađđoh ,lođla tiM"
...inlobar knüjnem ,reJ .nav pan se}éf ráM

.€árik $nin ¤ohtnim ,nav rásáv dabaä
>trávődeG gem kujlláđ ,inlobar knüjneM

meken ...}ara ,$nik nednim ketéiT
.a}ođđa ráv a ka$ ,bé¤e llek meN

dagam dsattagnár en !táh löf jlek eD
,immes on ...löf đderbé mesgém S .abáiH

.nopantelétí za djam đderbélöF
¤ohalav dstnefföb en ik rokka eD

degét ik ,matlov né ¤oh ,kennetsi zA
"!kalatjofgem trem ,kalátatlalE

.ebmeret déđmođ a tnem sé tludnilE
tétset e$$ö ,édrék "?netti ik ze táH"
?mé$ö bóJ ,lánlov et ?tim" ,avgurgeM

?đreveh nödlöf a táh ,ónam a iM
.ttetehel da¤á ój gezeb dekeN
,kiláv erételű$eb kandiádroB

.no¤á avrud ne€i kantagjaj men ¤oH
,tadocra gem dsom s ,löf jlek táh menaH

?e-dollah ,löf jlek >rév őrem neđiH
am ¤oh ,erđé međev ¤u ,rátat a iM
.keniknes evdek ne$nin inleklöF

!molakla sápmop ze hO .bboj lánnA
"...metehtetköđgem tsom mesevdek péä
.tlov annereP loh ,abábođ a tnem S
.¤löh a ézedrék "?tekő detlögeM"

,diváD atláiklöf "?gem né metlö tiK"
!si tiknes ,tiknes metlö men nÉ"

,nesedne$ ,nepéđ kenđükef nattO
,sorip kisám a sé réhef ki¤E

>kanađla ne€éM .rej ,mola¤na ,reJ
.erđé đev mes ikneS .reJ .knütehköđgeM

,eréjetet a&sáb a knulagra}löF
"!knülüpör ebgé za nátza ténno S

,annereP álodnog ",tlürőgem ze ,haH"
tő ujfi za ed ,tlártáh avdazrob S

.élefik ettiv s atgof ebélÖ
,nesedne$ ¤él ,ttiŁ" .ttotlokis őn A

"!dettőle tneđ ima ,kelrék ernedniM
ikalav leklöf" ,újfi za ttolóä

,knütehköđ men le rokka s ,ardojaZ
"!si kenőj rám ,dzén ,dzén hah ...kangoflE

tnahorlöf ,edzek innahor lezzE
,atláik "!jlüpör tsoM" .arlafa&sáb A

",nebgé za knüđel nnöf tto ,nnöf tto trájdniM"



...ttorguel ,te¤löh a avtírođtá sÉ
ia$ú$alkiđ gés€ém a tnalA

katlurip lótlanjah a sé lütrév A

*

,sétemet ellek men rám kandiváD
,gés€ém ittala ráv a tő etle}lE

essemetle ika S .evtemet tlov lE
.áer rebme tlov men :té$ö s tájpA

,kaitlopmoK a dnim návlutđupiK
teke$nik ttolbar a káttotđolE

ttala sázotđo ed >kie}égeL
.kanatgof todrak névse kansám¤E
.kölüzök nepé le ttotuj séveK
kietsettloh sé ,ketsele tđér¤aN

.kettel ikélálpát kólloh sehé zA
,nalatjaz óglaS giákos tllá ¤I
tlóđ aságorák kankólloh a kaŁ

>nabáravdu tletgem lekkemetettloH
ttotuf géspén a neb¤löv a tnala S

.evöj lóróglaS €em ,lőle léđ A

sujám .1846 ,dösmöD

ZOHLATNA YDARÁV LÉVEL

 
?gém e-đlé s ?jabráp a tnétrötgem táH
,előlef stísódut - ,kettőlebőf aH

,kajnahorlef ertseP ¤oh ,tnétsüt gem drÍ
...motárab ,detteré ajllá tuđđob sÉ

názagi meken ed ,óđ ima óä
trégásaglab nednim et ¤oh ,kiđtet meN

.tedetlé innet arákcok ¤av đéK
ah s ?llákađ detset-deklel :dolodnog tzA

?đőnik galojú ,kanlávtorobeL
,platamzi$ telé za trem >lodólaŁ

,ttopokle ređ¤e ah ,jú đel men ze S
,taplatamzi$ agárd a dlémik trézA

keniknes ređték bađ men te€emA
- .sros üvíđők a ,ajágrav gé zA

motárab a i}}a :nát dolodnog tza S
¤e ah ?galli$ a negé za nnöf tniM
?međev mes erđé ,kölűzök lluheL

nav kotomáđ sik €im :lój dodut neđiH
,ketteređ nétniđő megne kik ,ketkeN
.tégelem mevíđ kotájtratnnöf kiK
- ?inatđa¤ofgem tomáđ sik e tréM

,}áel sevdek e ,adI ,adI sÉ
ő ?đel évim ,ő tđevle degét aH

.ejiknes ne$nin delűvik keniK



,nelte¤ek €o lénneL ...agáliv ¤av eT
?togáliv a dán¤ah indakađáeR

,detdelefle rám ¤av !noh a ...¤e gém nav S
knütléđeb lőrima ,e-őtehdeleF

?nabiárógnál sélűseklel A
,ődnevöj seték a zoh tim ,ajdut iK

,ekibsevdekgel kankniamlá €eM
- .đel egésküđ knár kanknázah rokka S

,se$eb €im detlé ,motárab dotáL
,itök cnál i}}em zohgáliv a tzA

.dotatzákcok nümle}}ök sigém et S
,rám erdeđe jrét ,létrét men gém aH

,gataglab na€o ,látlov tnim ,¤él en S
...ttese'bgésték €o :nabbazagi ¤aV
...!gásavá¤ ne€im ...!inseebgéstéK

,ako bbo¤an s bböt erre nav keniK
.tze ménelne¤éđ né ed ?mekenné tniM

meviđ nabájgnál kensédevneđ A
,nálecrop a tnim ,innattap gof téä

...!men indavlotéđ ,pa$géj a tnim ,eD
,ke¤emlöf témsi ertseP ah ,jllágeM

,inseebgésték né kaltinatgem djaM
.itegelmegem si dákonu ¤oH

,kotalán kemret nneb tto arrásáV
,tújpa¤ imloh men ed ,tákétrop keđiv S
tréza ,téléffe s tótđop ¤av ,trőb ¤aV

.etelek đel men ¤oh ,međih no¤aN
!rebme ra¤am a má adzag ój ,jah treM

nebé¤e sám s ná&rák ,noká&uk timA
.növ}ök ajdokládzaggem ,lozokétlE

soróniĐ nadjah tnim ,nav ¤u levv}ök A
,tlov leviétnem semérp s lavájgárdaN

>ttev ajpasedé s ajpa¤an te€eM
.si kanáif ő za gém tláglođ zA

,nalatgodlob €o ¤av mesgém ,mázaH
,lođtál artanallip ősle kenőniM
>tedegét tnáb men gésküđ iklel A
,$nin iklel ed ,nav degésküđ nedniM

...netsI za ttetnemgem lőt¤e za lőttE
djam arrásáv a :mattodnom tnimA - -

,ke¤emlöf rokka :motárab đtálgeM
>mázotlávgem ¤u ,đremsi mes már et S

,ttotatzotlávgem teđémret péđ A
,asovro űh e ke€édek geteB

kotalánit tto né kélav geteB
,névök gedih ,tloh káctu itsep A
manátu tlunov tnék}rá tétös ,úđđoH

- .molanutelé za ,sédeggü$ A
a ,gél isulaf a ...!mettelüđájjU
,iajbmol ógúz kenknődre tétöS

,rádam ógotta$ a ttelef kobmoL
kogáriv gatagllah a ttala káf A



>temeklel tlujále kétđelélöF
:togáriv a ,gidde tnim ,mölölű¤ meN
...mođgarah ka$ ,ajár mođgarah ka$ ráM

tláik men löf ¤oh ,avá¤ na€o ¤oH
¤oh ,tréagásgodlob ttozrole ,trázlE

niólbarle e$nik ajlorot men geM
- .tiesédevneđ kenkederzevÉ

kankopan ő$id ¤oh ,medzek innih eD
,tálanjah se}éf panloham küjrÉ
kilemelöf dnim kepén a nődiM

,teköjef tlozág abárop dlöf A
:nékerek dlöf a kigröd}}emgigév S
"!kerebme témsi lóbkobar knü¤eL"

,neđel rok serév ed ,üređ¤an zE
...!ne¤el serév ¤oh ,killi si ¤ú sÉ

,llek nözörév ¤e tsom ,tlov nözöziv ráM
,lőt}}eđ a gáliv a nojlutđitgem ¤oH

>kézekelü¤¤em ettölöf €emA
,djam t€ofel za ah sé !llek nözörév ¤E

,dneel péđ atđit dlöf ttodsomgem A
,ettölöf kerebme kangof inkal sÉ

.zehipék netsi za kótilnosaH

.22 sujám .1846 ,dösmöD

...KENÉKŁE{EM ANRAB

 
,metzén ézök emeđ kenék$enem anraB
.neđége tteđevle e}éf memeđ né zA

rám tehmeret si ¤oh na¤u ,mőtmeret nÉ
!rágus se}éf na€o nebmeđ tétös na€O

,e}éf memeđ né za tteđevle ,tteđevlE
!enék si monludni rám nálat gidep jeH

?kotál men ah ,kejnem avoh ?kajludni ¤oH
.korá ki€emalav itehgeđ tamaka{

,ek$e}em ,méle jllá ...koludni sigém eD
>ebdelö za messe :mense llek le rám aH
,mogável tamorak s ,gem kellelö ređ¤E
!nogáliv a tiknes ébböt kejlelö eN

?deken né kellek men ,rábe¤u ,kellek meN
>teglelö degét ik ,đlelö et tik rám naV

,si mese abkorá ah ...ke¤em ,táh ke¤eM
!si megeđ tamaka} nabkorá za rábaH

suilúj-suinúj .1846 ,lecéP

...INREMSI GÉM KAŁ NÉ MEDZEK TSOM



 
inremsi gém ka$ né medzek tsoM

!temevíđ ój kéred né zA
nogáliv a lénvíđ a lénnE

.tehel mes víđ bbakered ,bboJ

lutneze rám ¤oh ,matdógga tniM
!mopan gív bböt meken đel meN

-eđđö arju tomákob mí sÉ
.mopa$erléf tamopalak S

ken€ema ,gáriv pé gém mevíä
>tirekö¤ ajtnáb men geréF
edmá ,leđđő nednim davrehlE
.tírivik lađsavat nedniM

sutđugua-suinúj .1846 ,tseP

EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK .L.F

 
?le keldelef men ¤oh ,majdnom tréiM
,lebek e dalór ¤oh ,majdnom tréiM

?kizekélmegem erkörö ,}á€ hO
...!da mes¤ú devíđ kanmavađ tletiH

,takos knuduzah kátéop im treM
.kiđih mes knulóđ lőbvíđ ah nátza S

sutđugua-suinúj .1846 ,tseP

...TEREä MEN AH ,VÍä A ßAFGEM

 
>teređ men ah ,víđ a ¤afgeM

.gégem ,teređ ah sÉ
tzök jab ték E .jab za sé zE

!gé za 'jdut ...?bboj ki€eM

sutđugua-suinúj .1846 ,tseP

GÁSBAR

 
kéderöT

!dagiv tnékim tsáv€of !gáliv a giv ne€iM
!elet nav levénez s lavóđkené körÖ

takibsojazgel a ttözök kólobmot E
?e-godlob nojav ah :ka$ gem ketézzedréK
!¤ohed ,godlob ¤ohed >za ¤oh ,međih men nÉ

,tídiv teknünneb im ,sése'bgésték a kaŁ



¤oh ,arjaz óglavir e ka$ knülek trézA
.tiesélöpmörö$ kniacnál kujllah eN

...$nilib nábál-nézek ,negi ,gáliv a baR
- - $nin eklel rám menah ,si néklel anlov zA

sutđugua-suinúj .1846 ,tseP

...NÉ KETEREä

 
rebme gém tnékim ,né ketereä

.nálat tteteređ mesahoS
.lemmeleređ tneđ né ketereä

.}á€ idlöf men mesevdek eD

.t}ođđanetsi ¤e né ketereä
:tőnnetsi ttözűikmáđ ¤E

¤oh ,moladjáF .togásdabađ A
.tő motál nabmiamlá kaŁ

,narka¤ negi nabmiamlá eD
.nelejgem lejjé nednim djaM

sogáriv ¤e si nákađjé tluM
.melev tlov ttü¤e nebőzeM

¤e kédnomle s metlepedréteL
,tsámollav imleređ őgÉ

togáriv ¤oh ,matlojah zöhdlöf S
.tá majda ikén s ,kastíkaä

a ttemret ttögöm matáh rokkE
...temejef átjusel s réhóH
né sé ,alluh ebmezek nepÉ

.tte€eh gáriv tá matda tzA

sutđugua-suinúj .1846 ,tseP

PÉN A

 
,avrađeke nebézek ki¤E

,drak nebézek kisáM
,tepén ój }égeđ a intál ¤I

,tekétírev djam ,trév djam tno ¤I
.trat etlé ka$ gímA

?tékétírev ajtalluh tréiM
návik ő ti}}emA

:lubáhur sé lübledele zA
lutágam dlöfa}a za tza điH

.nálat énemretgeM



?tno tréim trév ,nelle za őj ah S
?agof tréim todraK

...!nabólav ...?tázah a ejdév ¤oH
,nav si goj loh ,nav tto ka$ azaH

.agoj $nin kenpén a S

sutđugua-suinúj .1846 ,tseP

SÁZATU TLEZPÉK

 
lóbáicnarf nátu regnaréB

ná}ráđ sevden sé őj evteis đő zA
.zoh tamladjáf ju armomáđ né zA

,né knéléf }égeđ ,kedevneđ er¤edniM
.zodavreh agáriv mevdekój sÉ

,lóbáras kanĐiráP ik kotajdagaR
.kotahtál tját péđ ah ,kolujúgeM

,matzodamlá lórsalleH rám ujfi tniM
!tto ,inlahgem né kénteređ nattO

.matlov görög đih ,negi ,trémoH metrÉ
.nav agászagi kansarogahtyP

,nabárok selkireP megne tlűđ néhtA
,nabiacnálbar tsetarkoS mattáL
,tiádo$ saidyhP metzenéjmötgeM

,ttozogáriv tnim ,tsussilI mátáL
>métleklöf tekehém a né¤eh ttemyH S

!tto ,inlahgem né kénteređ nattO

mevíđ entehdelé ređ¤e ka$ ,gé hO
!lutirágus pan őtíredmeđ E

,kötnöđök lóblovát tik ,gásdabađ A
!lubysarhT ttöző¤ ,rej :tláik ¤í máR

.akjas a llá neđék ,knujludni ,knüjneM
,dobah le megne nejle} en ,regneT
,intökik lánmuéryP tamáĐúm d¤aH
!tto ,inlahgem né kénteređ nattO

tájruza ed ,ege gáđrođalO péä
.le ajtíso€ámoh gásaglođbaR

,el zzeve bbalovát ,so}ámrok ,zzevE
.lek neb}éf atđit na€o pan a loH

?tálkiđ e kájíh ¤oh ?ze málluh ne€iM
!ttoma kédiv a ótíriv ne€iM

>notrap ama kilkodlah gáskonraĐ A
!tto ,inlahgem né kénteređ nattO

,ebvér a kotajdagof ,iezűđ néhtA
.temegne löf kotastírotáb sÉ

ko€árik a loh ,le mat¤ah tedlöf €O



.temelleđ a kiđet áváglođbaR
ah s >kenzödlü te€em ,motnal ketéjdéV

,ánatí¤álgem ketieviđ molaD
,zohávmah suetriT mavmah keté¤eT

!ála gé péđ e mettöj inlahgeM

sutđugua-suinúj .1846 ,tseP

NÁNÓR ISEVEH A

 
er¤ednim lúnov bbártáH
.artáM a lú}ávlah sÉ

t}éf sorip pan itse zA
.arákolmoh kék levöL

,}éf sorip a ze na€O
,lognál nártáM kék a €eM

nácra }á€ űmeđkék tniM
.lo&áf űníđaĐór A

rotso za ,rékeđ a gröZ
...nattap te¤e tnéknoroK

anór a lűviknezE
.naltajaz €o ,amén €O

egév >pan a alláđeL
.kanta}okla sorip A
néléđ röktál eđđem A

.kangolsip kezütrotđáP

¤av ,za e-zűtrotđáp eD
ttepélel €em ,galli$ náT

kaná€uruf órís ¤E
?ttegév asátagllahgeM

>dloh a löf kideklemE
,}ávlah na€o s péđ na€O
}ođđa}em tlahgem a tniM
.nájrak e}égelőv súB

nabólav dloh a nálat S
,a}rá }ođđa}em tloh ¤E
điv lóbósropok a tiK
.a}ráđmelleđ ebgé zA

,dloh a ze úromođ €O
,kezén ajár sigém sÉ

,alór el ketehzén meN
.ketzégigem iráguS

súb lunaltatahdnom €O



aráttál ¤oh ,dloh a zE
kenmetlé tuj ebmeđE
.ajáró bbasoníkgeL

¤oh ,né modut mes magaM
?matjar rokke tnétröt iM
,mongokoz ,llek monrís eD

!matgokoz rokka tnékiM

négév sutđugua .1846 ,?

KÁTRÍŁAP SÉ KO{ÁGOLAŁ

 
,ketignez giddem gém na¤U
,kerebme sogálivdloh iT

,trok igér A
trodosle tiM

?teđé}e za rám lavimálluH
,tekđéf a el kotájtnor rokiM
,kotatkar nabkomorráv tiM

kotajgohuh t}esrev tto ¤oH
?lakkaif€ogab sé lekké$réV

- !lad a ze setetrésik ne€iM
,gém er¤e kanlolad S

gé nebkiemeđ sÉ
ajgnál sélűseklel A
.ajrá}}ök tanáb a ¤aV

!ke}}ök avá¤ ,sélűseklel lÁ
- .kennöđök men gem kiken tekiM

,kot¤av kim ,e-kotájduT
?kotlolad lórtlum a kiK

!kólbarttolaH
!kólbarttolaH

kotássálöf lóbájríS
,tődi tloh A

tő ¤oH
.kotássahlurá trékorébaB
>takotúrođok mel¤íri men nÉ

!gađ ittolah sé atjar nav đéneP

,gésirebme za kidőlníS
,záhgeteb ¤an ¤e dlöf A

,zál a títđup er¤edniM
kése gáđro đége ¤e rám S

,luátazodlÁ
>lujále bböt sÉ
:gem ajdnom ik S

,ketezmen e djam löf kenderbé loH
,nogálivsám a ¤av e-nezE

- ?molá za körö ¤av e-óluM
ettepezök kanjab a mí eD



,etdelef men le gé za tiaiF
,nabkniamladjáf ¤an teknim anáđgeM

,nav si nabtú ze sé ,knázzoh dlük tsovrO
,kizekré si gem panloham rám sÉ
- .kiđev mes erđé kniréhóh nődiM

,gnah nednim ,lad nednim déiT
,tnal a dá nebmezek te€eM

,temegne đetíseklel eT
,temiű}ök né motno dekéneT

,keletnöđök tedegét nÉ
geteb a eT

!ődnevöj ,asovro kengésirebmE

*              

,kokonlad ttesékle it sÉ
!kotassagllaH
,kotassagllaH

ótaggađvíđ €o ennel ráB
,óti¤ó¤víđ €o dnimsređ¤e S

.kotavađ ,é}ágola$ tniM
,aradam }okla za }ágola$ A
,akađjé za ráj élef egév ráM

>gelezök lanjah A
kangáliv a tsoM

,ko}ágola$ meN
.kenellek kátrí$ap menaH

néjele rebmetpeđ .1846 ,rámtaä

NABłORÁKßAN

 
7. 1846 rebmetpeä

kanázognah tzök kalaf e táH
...?ye$löK ho ,diavađ ¤aN

nepé :ketléf men ,kerebme iT
nebkétrém ¤an €i te€eh tneđ E

?inetíneletgéstneđgeM

lőbérdögrís ¤oh ,e-ketléf meN
?ttolah ttotnábgem a lékiK
,le őj edi lőbérdögrís ¤oH

levézektno$ - kotassagllah ¤oh - S
?kotokrot eđđö ajtíroä

>ajdna¤ah men le trís a ő ,meN
,međih men ,nabájrís ,nnel eD

kanánalmo en ie}}ök ¤oH
kangássajla za et ,detterÉ

!metezmen tde€űs abáraS



!séglezih ne€im ,gásaglođ €iM
,bbávot ,kennem bbávot gidnim S

- .godlob za ,glezih nebbeđgel ik S
:kotdosajla ákká&uk rám aH
?bálzék¤én kotráj men tréiM

erpén atóleh e ddlük ,netsI
,tákonraĐ bbü}röđgel dedlöF

'abájid emedré nojpak ddaH
abáka} ,te$nilib erézeK
!táku$nak arátáh ,tomráJ

.7 rebmetpeđ .1846 ,€orák¤aN

ŁNILIB A

 
,ujfi za ttödzük trégásdabaä

,lű natto ,kátbod ebnötröb S
azzoktá sé azzárgem-gem sÉ

.lűnelte¤ek ¤an té$niliB
:ázzoh alóđ pékke e$niliB

!lázzoktá en ho ed ,ssegröŁ"
,kotá meségrö$ ,újfi ,ssegröŁ

!lláđ eréjef konraĐ a €eM

gásdabađ a ?đremsi men e¤U
,né matlov drak nabiátaŁ

nebdezek et a nálat nepé S
.néjezem rév a matgolliV
nelté$neređ ,et nelté$nereä

!lázoklálat loh laddodraK
,kotá meségrö$ ,újfi ,ssegröŁ

.lláđ eréjef konraĐ a €eM

,melőleb kenetrev te$niliB
,kélav drak ika ,melőleB

,trégásdabađ a ttív melév ik S
!gésü}röđ ...motírođ tza tsoM

ajrip kangarah sé kenne¤éä
.llá matjar €ema ,adĐor A

,kotá meségrö$ ,újfi ssegröŁ
".lláđ eréjef konraĐ a €eM

.12-5 rebmetpeđ .1846 ,€orák¤aN

ZOHÁILÚJ

 
,kakja sorip ,acro soriP
,međ anrab ,kötrüf anraB



nebmeđ e sé nocra ze sÉ
!menetsi ,kelél i}}eM

,teklel e mántahrib ah ,hÓ
!t}áelsik seklel a tzE

degét ¤oh ,ddnom ,ak}áel ,jlóä
.tnáb men gém meleređ A

.rám đteređ ¤oh ,ddnom tzA !men ,meN
,đteređ temegne ¤oh ,ddnoM

kenmetelé óđ a ze sÉ
.đel ejőtmeret jú ¤E

,memleređ sé ,kelteređ nÉ
,tadará neletgév E

,zívnözö za tedlöf a tniM
.tamatlum ettemetlE

,gidde matlov im ,modut meN
>keđel im ,mes tza edmÁ

ké}rá tétös ¤oh ,ggüf delőT
.ke¤el rágus se}éf ¤aV

dosátál ráM ...?đazrátah tiM
>teme}}em étípégeM

te}}em a tze ,ak}áel hO
.denetnödel dabađ meN

dettőle keledrétel ,mI
>morak löf motju} evdse S
,erdelebek megne löf jnoV
.mola¤na ,már jlúrob ¤aV

.10-8 rebmetpeđ .1846 ,€orák¤aN

...KNUTLOV NEBTREK A NNIK

 
,knutlov nebtrek a nniK
,knütlű ttellem sám¤E

,ajdut netsirú zA
?knülűrök tnétröt iM

,nav im ,matdut mes tzA
?telekik ¤av e-đŐ

¤oh ,matdut te¤e kaŁ
!delev ,ko¤av deleV

metzéneleb ne€éM
,ebdemeđ etekeF

tedék$ezek réhef S
.'ebmezek mattotraT

,kützén tsám¤e ¤ú ¤oH



:mettetje takóđ €I
évők tti tsom im aH
!nettek a dnim knánláV

>dánnáb men :datdnom tzA
?datdnom tréim nojaV
za rám ¤oh ,e-trézA

?datnugem tetelÉ
¤oh ,tréza nát ¤av hO
,dár ennel gásgodloB

knándaram ttü¤e aH
?tá nökődi körÖ

.19 rebmetpeđ .1846 ,dődrE

...KÉZRÉ GIDDE TIM ,TLOV DNÁRBÁ IŐTLÖK

 
,kézré gidde tim ,tlov dnárbá iőtlöK

.meleređ men sé dnárbá iőtlöK
,kézrév ¤ú €ema ,víđ e tlu¤ó¤gem treM

.mes e€eh kenbes a tdaram men sÉ
,asázmálluh melbek anlov ttel meleređ aH

.le anlov tdogú} mes lavátlum kenkődI
,assá térdem errema >€édevneđ e rá daV

.llek inlaheleb ergév s lavágam rodoS

.aró€of jaliđ e ka$ né metré tsoM
!dagar tnim ,nov tnim ,lavágam nov tniM

,arózognarah a ár kotastláiK
>takognarah a erléf ejrev ¤oH

...kenőj ermesétnem djam ,nálat s ,€éđev a ¤aN
,meviđ sazál gnarah treverléf đih !men eD
,kenőtnemgem ttöj men sé }á€ a tájaz állaH
!mes iknes nöjőj en ,ttöj men ő ah¤oh sÉ

,zzoh totanáb €i már ¤oh ,}á€ ho ,}á€ hO
!lőbiv}ök misétjes másavlo meN

,zohdagam lezök €o ka$ látnov trézA
?lőti}éf deklel kajlúkavgem ¤oH

,ttel}éf agáliv pan a tnim ,deklel kil}éf ¤U
>gem etze}}eđ men gém sázokta¤of nődiM
telé nednim ah ,pan a đel gedih €ima eD

.gedih €o delbek ,lőbélbek lahik ,¤ofiK

- dedéđeb ttetekđer si men sé - dádnoM
.đteređ men tiknes ahos ¤oh ,dádnoM

,tegésnetsi ólúđob a deléf meN
?đrem inzeknelle lavájléc tneđ ¤oH

,ifréf na€o ne$nin ¤oh ,dolodnog tza nát ¤aV
?tedemleređ et a énelmedrégem iK

,ilré$efle devíđ té$nik ¤oh ,đatrat lóttA



?detehzeređ men ébböt ađđiv nátza sÉ

,lángof indóla$ nát ¤oh ,tehelgem điH
>sévek ze kanko ,inteređ men mÁ

,lánmolagú} tloh a ,naltaludzom A
.sédevneđ őlé za ré tebböt ,ddiH

,tazáh intettípé e-đgof men tréza ka$ sÉ
?lef itđéme zűt a tza rok¤e ahtáh treM
,tatzá ejőse rá} a nődim ,dörüt tréze S
?lelötá lavájrak gedih lét a nődim S

,atjahos dakja ¤oh ,lój né mattál eD
,ólognál ,devíđ nav :međih nenni S
,atjar ajlécnápgéj kenđé za ¤ohkaŁ

.óh a néjetet náklov a tnékiM
,lemmelerüt koráv s ,nav ¤í ¤oh ,}áel ho ,jlóä

,géle ¤oh ,dodnom men gím ,koráv giddadniM
,le dnevöj men aró za gím ,levékéb koráV

.télej óla$men megésüh dorib nődiM

gásólavékkörö ¤e ,ődi úđđoH
.djam ajpan nednim kanmosáráv đeL

,tásójah keregnet tnim ,magam mezéN
,tjah ebélezök trap a léđ a tiK

tevér a ráb ajtál s ,léđ a ludrofgem tti eD
.kitehdelezök men :sójah ődökđük A

,telé ujmođkörö ze đel sevreseksoniK
!kiselój si ník e gém detteré menaH

,kenétset kegeteb a ¤ú tahjáf meN
,nekiebes tá ráj sav selé aH

,kenéntegé lezzűt ah ,¤u anjáf meN
.mekenné jáf ¤áv ógrávos e tniM

,erézüt moladjáf e stnö teppe$ sik ¤e kaŁ
,}áel ho ,lóbájtúk }émer a teppe$ ¤E

eréb inőj gof gem ed ,ráb avlum kevé ¤oH
- nálat :¤oh ,ddnom tza ka$ ho ,kenmiemlertöß

,megne levővöj a ssatzib en ,men ,meN
!jda tegéssevdü :tánĐimala eN

,nebmelerüt koráv ¤oh ,né matduzaH
>¤ah eđđem ,eđđem sirám memlerüT

,evzötök nav ajár meklel s ,ól jaliđ tnim ,tuF
,đév ebgetegner bbürűs gidnim ajá€áp S
,eđđö ipét talládav ¤e djam nálat lohA
!sélürőgem a ...?talládav ki€em ,doduT

,kanmagamne ađđiv jda ,}á€ ,ađđiv jdA
...temegne ađđiv kangáliv a jdA

,kandagam strat ,gem strat ?keléđeb tim ¤aV
.detehtev men le et ,metlé déiT

!datdagofle ¤oh ,ddnom ,datdagofle ¤oh ,ddnom ,hO



>dakađ máer dlöf-gé nát ardavađ ¤an E
,tahda men tlálah bbeđ netsi za ?né monáb tiM

- !ttala ehret rö}ö¤ a inlőd abrís tniM

?lénteređ men ahos ah ,đteređ men ah S
,memelleđ evőn nav dázzoh !¤edniM

,lét a nöjle ...zoháf a lével a tniM
.nelettelé rám ed ,lluhel rokka S

,tedlöf eđđem eb jráj ráB .giris a knusros zE
,đ¤ah men le megne ,abáihdnim ,ráb jlűreK
,dettellem géstétös óláv men le ahos A
!za meklel súb né za ,đlév kandoké}rá tiM

.27 rebmetpeđ .1846 ,rámtaä

...{ÁłSIK ANRAB ,ßAV ET ,ßAV ET

 
.}á€sik anrab ,¤av et ,¤av eT

!e}éf meklel s memeä
metelé ték a dnim ¤av eT

!e}émer nelte¤E
si me}émer ¤e za ze aH

,molá ódnalumlE
neze mes godlob keđel meN

!nogálivsám a meS

nájtrap ót a kolágodllÁ
.ttellem zűfúromoä

€i megne >€eh ólav mekeN
.telli gásdéđmođ súB
tiagá őggü$el mezéN

,kanáfzűfúromoä
meklel tdeggü$ koza ahtniM

.kanánlov ia}ráä

a rádam a rám ttolláđlE
,lórját iđő tdavreH

kéntahlláđik si né ah ,jeH
!lóbágáđro kanmúB

,¤an €o múb trem ,kotahlláđ meN
,memleređ tnim ,¤an €O

...memleređ sé ...memleređ sÉ
!neltetehgév ze hO

négév rebmetpeđ .1846 ,dődrE

...LAKKÁÄÓR KENMELEREä
 

lakkáĐór kenmelereä



!ajá€ođo} ttetniH
a mettetkefel tnigeM

.ajáer temekleL
lóbiáĐór melereä

,talli ¤av e-sivöT
metelé ,gimevíđ €eM

?tahle giéreköß

,meken tuj sivöt rákA
,ajtalli za rákA

,meklel ár jdükef !¤edniM
>atjar lázzodomlá S

,tóđ ¤an a tza gem ddomlÁ
,gem gém ne$nin €emA
:djam ezzejefik €emA
!kezré nórrof ne€iM

négév rebmetpeđ .1846 ,a}áb¤aN

...NÉ KOßAV SEMLEREä

 
,né ko¤av semlereä

?metse ebzűt nát ¤aV
,zagi ed ,modut meN

.metset ,meklel gé ¤oH

inlúrip kotájtáL
?tamácro }ávolaH

,}okla ¤av e-lanjaH
?damát natto imA

>si }okla ,si lanjaH
,alanjah mimörÖ
,alanjah mimörÖ
.a}okla mitanáB

ősle men :mollavgeM
,meleređ e menneB
,ósótu za ¤oh eD
.metehdükse arrA

>rádamsas memlereä
,melev lláđ ebgé ¤aV

ajtaggađlejjéđ ¤aV
.meviđ leviemröK

négév rebmetpeđ .1846 ,a}áb¤aN



...NÉ KOßAV SEMLEREä
 

>né ko¤av semlereä
?ebik e-majdnomgeM
}áelsik anrab ¤E
!ebiklel réhefóH

eklel a réhefóH
>kan}á€sik a kennE

ő aláđmoiliL
.kangásnaltatrá zA

,bmalag a tnim ,réheF
'ebipék ken€emA

teklel tneđ a netsI
.el etdlük lőbgé zA

,bmalag réhef ,már jlláä
,eklel kanmobmalaG

,avdlágem ke¤el ddaH
.evletneđgem ke¤eL

mattollah rám ah¤oH
,táságotta$ da}ráä

lattú¤e majllah ddaH
!táságobod devíä

négév rebmetpeđ .1846 ,a}áb¤aN

...MEVIä A ZÉHEN ,ZÉHEN

 
,meviđ a zéhen ,zéheN

,meleređ a ggü$ atjaR
,atanáb meleređ A

.attala kozodaksoR

,molappan mes ,mejé meS
,modoklodnog ka$ er¤E

:modoklodnog lórra kaŁ
?mola¤na ,már e-đlodnoG

,kellek men deken ah¤oH
>keniknes né kejllek eN
,megne đteređ men et aH
!nesseređ es netsi zA

négév rebmetpeđ .1846 ,rámtaä



...ŐHLEF A LLÁä
 

,nasagam ,nasagam ,őhlef a lláä
.nav eđđem ,nav eđđem máĐór né zA

,artagu} ,artagu} őhlef a lláä
.ajtu za nav arra si kanpan A

,ebélöf máĐór a jlláđ ,őhlef ,jlláä
.et tnékim ,meviđ a súb €o ¤oh ,ddnoM

.ebélöf máĐór a ,pan ,si et jlláä
.et tnékim ,meviđ a gé ¤ú ¤oh ,ddnoM

négév rebmetpeđ .1846 ,ecnereB

...ŐDI IäŐ SÖDÖK ,SÚROB

 
>ődi iđő södök ,súroB

.őle tnallip si men pan A
pan a ráj negediH

>ttegem kőhlef tétöS
ezüt ólladnak A

.tegelem sik ¤e dÁ

,avrázeb mokalba ,mótjA
.'abábođ a kelégödlÜ

kezén nasotanáB
,erézüt molladnaK
metelé návlodnoG
.eréjedi tlumlE

niezem ¤an ődi tlum A
>miekélme kobmol tdavreH

,tekő medeđeđđÖ
,abómo$ ¤e mötöK
za eleb metev ¤Ú
.abólladnak őgÉ

!kenlötsüf tnim ,kenlötsüf tniM
>kesevden trem ,ado$ men eD

za men ed ,kesevdeN
,lőtéjőse kenđŐ
kenmiemeđ menaH

.lőté}}ök t€of rođkoS

...llá nomállip si tsom }}ök ¤E
,lánlov tti ah ,ak}á€ anraB

tza e-dénelröteL
,levődnekme€es ¤E
doság€osom sedÉ
?levéjődnekme€eS



.7-1 rebótko .1846 ,ekeŁ

...MEN METELEZPÉK NÉ ZA

 
,ajtazgam rop a men metelezpék né zA

,aj}a tlov sálmálliv ,ajpa tlov ségröd}}eM
,ttopođ tejet}ákrás nabárokőme$eŁ
.ttovi trévnálđoro nabárok újfI

,lemmetelezpék dav ,elev matrib si meN
,le tnem inlorodnáv argáđro-lórgáđrO

,ttederevekeđđö laváságúz regneT
.tege sé tedlöf a eb atlognarab ¤U

,arkátđup gatavis tlagra} ,sökötsü tniM
>arámro ke¤eh kék ,ebkődrenodav dlöZ
,ttotaggađ teke¤löt nebkődrenodav A

.ttotagni takálkiđ néjetet ke¤eh A

,ttellem gáriv sik ¤e ...?úif dav e tsom loH
,dettellem ka$ gidnim ,}á€ anrab ,dettelleM
...léđ itse geteb a tnim ,gottus ,depe ttO

!létlűdileđgem eb ,metelezpék jaliä

.7-1 rebótko .1846 ,ekeŁ

...ŐHLEF A EL KIDEKäERE

 
,őhlef a el kidekđerE
,őse iđő aráf a lluH

,elevel a kanáf a lluH
.elimelüf a lóđ sigéM

.ráj erősék ój aró zA
?rám e-lođla ,}á€sik anraB

,télimelüf a e-dollaH
?tékené súb elimelüF

,dakađ ¤u ka$ őseropáZ
.taglolad ka$ elimelüF

ajtagllah tálad súb ikA
.atjar evíđ a kisegeM

,lođla men ah ,}á€sik anraB
>lolad rádam e tim ,dsagllaH

,memleređ né za rádam E
!meklel ttotjahosle né zA

.7-1 rebótko .1846 ,ekeŁ



...MOLOTNOFGEM DIAVAä AH

 
,molotnofgem diavađ aH

.molodnog tza ,megne đtereä
?đteređ ah ,gem dodnom men tréM
?đtegetih trém ,đteređ men aH

?kelteređ né ¤oh ,deđih meN
,gem nojdlá ¤u si netsi zA
,megne netsi za nojdlá ¤U

.memleređ a zagi €imA

,tedegéspéđ metteređgeM
,tedeklel péđ bbákni gém eD

,názagi €o né keltereä
.má}a sedé za megne tniM

,tđavat ¤e né kotjaho meN
,tza massalumtá delév ¤oH

,telet ¤e mes ,tđavat ¤e meS
!temetelé đége menaH

,kengé za ka$ nav ajpan ¤E
,kenjé za ka$ nav ajdloh ¤E

,nogáliv a nav netsi ¤E
.mogásnávík a ¤e ka$ ,¤E

,táró za tza ,né moráv tzA
dázzoh kotahlóđ ¤í rokiM

:nebéveh tneđ mesélelÖ
"!megéselef sevdek sedÉ"

.7-1 rebótko .1846 ,ekeŁ

...DETEREä TäAVAT A ET

 
,deteređ tđavat a eT
.meteređ tđő za nÉ
,detelé et a đavaT

.metelé né za đŐ

đavat a docra soriP
,ajáĐór ótíriV

kenđő za memeđ tda¤áB
.aráguspan tdaknaL

,gém mennet llek tsépél ¤E
,erőle tsépél ¤E

lét a kotujár rokka S
.eréböđük so¤aF



,erőle te¤e lénpéL
,artáh te¤e kénpéL

nesözök knánlov enneb S
.'abrá} gelem péđ A

.10-7 rebótko .1846 ,rámtaä

EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK .J .ä

 
:zehkegellef a ¤í lóđ mes ikneS

trem ,kotajlorodnáv ertelekpaN"
,ajázah lanjah péđ a telekpaN
,kotáer go€osom takáĐór iK

".arkotocra tétös takáĐórgnáL
,zehkegellef a ¤í lóđ mes ikneS

,kennem ertelekpan sigém kő sÉ
€ém ¤e tekő ajnov ertelekpaN

.lekkezekmelleđ ¤ál sétjes soktiT
,ketréado ah sé kennem ,kenneM

,nebregnet sorip a kendörüfgeM
,nebéregnetrágus kanlanjah A
,kenétehdörüfgem ređ¤e ah sÉ

,lekkötelé nátza kendőröt meN
,kenđé}ele trájdnim ah ,kájnáb meN

,kojáer ráv a€áp uđđoh ah ¤aV
.géstétös sé rahiv ná€áp uđđoH
tekő attaggađtéđ ah ,si rokkA

:kanlokodlah etse kő s rahiv A
,kojtalucra ređ¤e gém dalu¤löF
,nabkojáró ősgév ,sálúrip e S

,asádomláađđiv kugásujfI
,égásujfi sedé za ,ő$id A

- .ttog€osom lanjah a kojár nődiM
,lőbmeletjes soktit ,kőhlef a tniM

- ...si né matlorodnáv ertelekpaN

.8 rebótko .1846 ,rámtaä

...KOTÁ TTOäMAGOFGEM TNIM

 
dök iđő za ,kotá ttođmagofgem tniM
.ttölöf gáliv atđup a lű netétöS

?talurobdök e tnim ,bbetétös iM
.dalah enneb ik ,acra kanujfi zA

.avol ajdagar ,ujfi romok a ¤eM
?avoh ,ujfi romok ,nápirap ódlugáä



nődim ,knápaső ne¤em ávoh ,atdut tiM"
?nől evzűik lóbmo$idarap A

temleređ ik ,za ne¤em ávoh ,ajdut tiM
"?ttev tú$ub erkörö lut}á€ a ,evre} meN

.dalah ujfi za lúnalatléc ¤í S
.talurobdök anátu ,ettőlE

,tétös nednim ,romok nedniM
:tév tomálli$ sik ima ,golod ték kaŁ

lütréd ilegger a ,afsivöt agrás ¤E
.lüté}ök emeđ acra }ávlah ujfi za S

,tsám inallah men nebdne$ a s ,dne$ a ¤an S
.tságorák-ujrav sé tjahos ¤e tniM

nátu .10 rebótko .1846 ,rámtaä

...AVOH ,KORÁJ ADO

 
,ne¤em men iknes avoh ,koráj adO
.ne¤ev es erđé emeđ gáliv a ¤oH
,kantanáb a magam tto modaikeN

.kandakađ ¤ú ka$ ke}}ök a lőbmemeä

!meleređ tlürő ne€i ahos ,ahoS
!melevné innet gof tim ,né modut meN

,togáliv a motáleb erkedlöfréM
.kotál mes ersépél ¤e nebmemlereä

,meklel a nav nabsásodjub sökörÖ
,memleređ naltatahgu} izű er¤E

?mesénehipgem né za đel loh ,đel loH
?nebélö rís a ¤av ,}á€ ,e-nebdelÖ

nátu .10 rebótko .1846 ,rámtaä

...?MELBEK ßAV IM

 
,abođ ¤e tnim ,sám men ?melbek ¤av iM

,alatđa za mevíđ kanábođ E
'abráhop tsüze ¤an nolatđa zE

,ajrá gásmádiv a ttozbah ,ttegĐeP
,ajókal záh a tlov gásnalatdnog S

,ajótjahlöf sajmođ kanráhop a S
,attiik tarahop a nődim ,iK
,atríelet tlatđa za ,temevíä
,lallot}ara se}éf atríeleT



- .lattalodnog bbákrat lánllotaváP

,gásnalatdnog a tti rám kikal meN
,kátravazle eđđem túif ój E

,melleđ samlatah ¤e atravazlE
,menneb tsom kikal zE .meleređ A
nabájábođ melbek tsom kikal zE
.nabáhur tétös sé laccra }ávlaH
,éllem tlüel sé tnem zohlatđa zA

,étnöik tlati za lóbráhop A
tsárí }ara péđ a etlöröteL

>tsám trí ebé€eh sé ,lórlatđa zA
,látrí et tima ,za ,meleređ ,ho S

!lánrís a s lánlálah a bbétekeF

.21-7 rebótko .1846 ,rámtaä

...TŰRÖ{Öß ,TEPÉä MATDOMLÁ

 
,tűrö}ö¤ ,tepéđ matdomlÁ
.kéderbélöf sé matdomlÁ

?nárok €o löf léttetlek tréM
?gém indomlá lá¤ah men tréM
,máer dlük men ólav a tiM
.mádomlá lórgásgodlob A
...?tamamlá dattotnáb tréiM

!menetsi ho ,menetsi hO
meken lórgásgodlob a táH
?dabađ mes indomlá ka$ géM

,đteređ men ¤oh ,röđbböt dádnoM
.métehih men ,mévih men eD

ah ,natsom !rám ddnom en ,ddnom eN
.né međihle ,si dodnom meN

nedevíđ ¤oh ,modut nődim S
:meven né za $nin avrilöF
...?e-kejnemle ,e-kajdaraM

nálat ...?tréim sé ...đatđaram
,nájab meklel đ¤áv intaluM
!et ,ajár látzoh et te€eM

.gésnelte¤ek ¤an ze ,}á€ hO
.le kejnem ddah ,ssá$ob ,ssá$oB

...sé ,inláv lótsám¤e knükeN
.llek inláv erkörödnim sÉ
,rop a tnékim ,delőt kéntuF

rodosle léđógrof a tiM
>gikedlöf atrájmen-rebmE
,ketehpél ¤ohgila ka$ eD
,keđivle te€em ,úb a treM

.kidezehen máer no¤aN



,meken jaj ... táh delev netsI
>monadnom llek ik tóđ e ¤oh

inötgör kiláv men tréiM
?nomakja gnah e állálaH

!tehel men ,men ...delev netsI
,tedezek ingofgem gém d¤aH

,átaggađtéđ temevdü €eM
...gem atlokli¤ temővöj €eM

kenejlömö ddah ,dezek ddA
!áer miajkó$ s miű}öK

,miajkó$ ¤av e-miű}öK
?dezek nabboj itegé iM

őttek a dnim ,ű}ök sé kóŁ
,tehel órrof no¤an ,no¤aN

,ne€eh ¤e lemmemleređ treM
,nebi€ém segés€ém víđ A

...kenettemret neb¤ehzűt E
kokodnáraz sotatjá tniM

,kogodlob kő s ,lef kenévöJ
.gem kantahlah nedezek ¤oH

,jléf en ,jléf en ...kerék te¤E
,tedemleređ rám merék meN

,tsálatđagiv sik a tza kaŁ
.temegne le đdelef men ¤oH

tálanof tezekélme zA
?tá dotju} giddem nödővöJ

,lezekélme gidda már aH
,tedegét ik ,đlel ta€o giM
:teređ nórrof na€o ,né tniM
!le đetjelef mesahos ¤U

jlel en ¤oh ,monávik men eD
.mé}e za tnim ,teviđ űh €O

,no¤an €o kelénteređ meN
.ménezré ta¤áv a tze aH

,lugodlob jlé :né motjahO
,lurigá kanáf imráb jdeä

,tekelevel dlöz et jdeđ kaŁ
,tlúrivle tnim ,le dsev nátza S

,túrođok igér tdaráđlE
!temetezekélme né zA

.21-7 rebótko .1846 ,rámtaä

...PAN DIVÖR RÁP ßE

 
!metlé ti}}em né sé ,pan divör ráp ¤E

,kerem men etniđ inzén ebröküT



...tlüđőgem majah rám ¤oh ,keléf lóttA
.gerö €o ze ho ,netti víđ a zE

.motđarivlűtđerek takákađjé zA
,né meserek si men rám tomlá zA

,innula kodut meN .mánlálat mes¤U
.}émer a kiđla menneb atóiM

,kanádaráfle dnim rám si koník A
>inatnáb megne kanádaráflE

tnim ,tiakli¤ koník a bbe}}ök gideP
.inadroh nebknülbek tekötsettloH

¤oh ,molodnog tza sé tekő modroh nÉ
.rám tekő modroh ató dazáđ ¤E

!kattolah gedih €o sé zéhen na€O
.ráj ¤oh gila ka$ ,merév kölőt ¤aF

,lejjéđetređ kezén lemmeđ neltőrE
,tákolmoh atgáv zöhők ika tniM

nabkala ték s ,giléf lémđelöf nátzA
.tál 'es timmes gém nátđit s ,tnednim táL

,menneb kelél a $nin ,telé menneb $niN
.káravaz eđđem tza miegéstéK

,ekélme ődi bbeđ ¤e máer lluh ¤U
.gáriv ttepét a armolahrís tniM

.21-7 rebótko .1846 ,rámtaä

...KELÉ ARJU AH ,ADOŁ MEN

 
,kelé arju ah ,ado$ meN

!tő mattál arju đih treM
,kelél a méleb tlláđađđiV

.ttőleza tnim ,kelémđE

nebmelebek gés}émer s níK
,kanatju¤ tá€káf arjU

nebmeret e lén}éf e sÉ
- .kanađtáj ,kenzőtegreK

:ménteređ za ka$ tsom induT
?sázoklálat e tlov iM
:mémle kidőnüt noza kaŁ
?sátimáđ ¤av nelteléV

,se€étjer €o ak}á€ e hO
,ma€of €ém na€o evíä

selé ne€imráb ,memeđ ¤oH
!nalatđah ejéleb zéN



,mekén ,ak}á€ ,et ¤av €étjeR
>lűneltetehtjefgem đllá S
?megéssevdü ?motazohráK

.lüzök őttek a ki¤E

neltetehröt ...?ki€em ed hO
>kotit e melűrök cnáL

,nenni mosros le rám annoV
.kotahlúdabađ men sÉ

kankotit e ,ak}á€ ,ik dstnoB
,dokolmoh lóbálo&áF

,kal¤ah men le gidda né treM
...dolo&áf lluh men el gíM

ahráb ,mennem llek ,llek ed jaJ
>résik gásnalat}oziB

,arávađ koljah ,sros a rÚ
.rék men sé lo$narap Ő

!erkörö men ed ,ke¤emlE
takogáriv sirf ah djaM
,erdietrüf đavat a tniH
.tagotálgem dokonlaD

,ek$ef ősle za keđel nÉ
,lűpör kotázzohit €eM

etse nednim ,legger nednim S
.lűrök dokalba geveŁ

erőzem a ,ebtrek a eL
?rábe¤ú ,knuráj ttü¤E

,erév dlöf a ,ak}á€ ,küzzén S
.ráj evgĐep im ,katap A

,togáriv kos a djam küzzéN
,kieh€ek kanlí} tnimA

,dotál inlí} tekeze ah S
.kili}gem nát si devíä

.23-22 rebótko .1846 ,€orák¤aN

...ÚIF {ÉGEä ßE TLOV

 
,úif }égeđ ¤e tloV
>kézehé gidnim iK

,ajtalaf ővegem ¤e tlov meN
.gé mes ,dlöf mes tő atnáđ meN

nátu gésni úđđoh no¤an ,úđđoH



:kala tétös ¤e ázzoh alóđ ¤I
lótjab idlöf nednim degét nÉ"

".kalatídabađgeM

kenika ,tlov lálahhé zA
>kanázognah pékke iavaä

bbaramah lütnem ¤oh ,úif a sÉ
.kanágamnö insá trís tnem ,nejnehiP

,kézoglod nájrís ¤í tnima S
,lálat t}éde ¤e nebdlöf A
,levőkagárd ,la}}ara €emA

.llá gitludroŁ

.ttel rú¤an lóbsudlok A
,gelimledejef lÉ
}éf ,apmop elűröK
.keleté agárd sÉ

nabgásgadzagsúd neze úif a tréM
?giv ahén ka$ sé giddemgiléf kaŁ

,lőtséderbélöf a léf ,}égeđ léf treM
- .kidomlá ka$ ¤oh ,ilév tzA

,úif }égeđ e ko¤av nÉ
!mola¤na sedé ,$nik tlálat a et S

>đteređ ¤oh ,innih merem meN
...!modomlá ka$ ¤oh ,keléf ,keléf ¤U

.23-22 rebótko .1846 ,€orák¤aN

EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK .M .T

 
lórálatđa kenmeleređ A

>lóbráhop sözök im knutti meN
,metelé đel mörö úđđoh ¤e ah ,sigéM
.metehnöđök deken ka$ ,ak}áel ,né tzA

,topan a intaris mogof gem ah S
,ttotatnagof metelé neb€emA

,memörö ébböt nogáliv a đel men aH
- .metehnöđök deken ka$ ,ak}áel ,si tzA

?dotahgof men löf tze ?lozokládoŁ
.dotahlálatik ...ka$ lázzoklodnoG

.23 rebótko .1846 ,€orák¤aN

NEBłÉDRE

.léđ iđő za gúz ,gúz sé lognaraB
,iajbmol zaráđ káf a kengöröŁ



.$nilib ttozárgem a nézek bar tniM
!né kejléđeb ddah ,léđ óguz ,ssagllaH

,kalatláiklút ,đtagllah men le aH
.úrobáhigé za tsárisőn tniM

,gem ajllah gáđro ték sé tezmen ¤E
,ka$ arrof noktit gidde menneb iM

,ketípörik natsom lőbmelbek tima S
.tekevök őgé za náklov a tniM
,mekenné tjáf za ,menneb arrof zA

¤oh ,nav agáđro ték kentezmen ¤e ¤oH
!ra¤am a tezmen sogáđroték E

tanáb a ,ávátđup meklel ettet zE
:kikal sirgit ¤e loh ,ávájátđuP

.garah űmeđgnál a ,űmeđrév A
le etrev rođ}áh talládav e hO

nődima ,tédne$ mijé so}ágaM
- !temeklel atđup ettötlövüseB

,knujdakađéttek ¤oh ,atgús gödrö €eM
,televel tneđ a küđđepertéđ ¤oH
,kanárí knieső samladaid tiM

?takojdrak návtrám ebérév köviä
lőblével péđ a sé ,knutdakađétteK

trodosle tekim ,kenével ko¤noR
.ajrahiv kodazáđ a ttobod abrás sÉ

tekű}öK .teknünneb katropit labbáL
,ebgé za knüttödlük tsátláikjaj sÉ

.atdagof men eb za taknuđanap eD
,gem za ajtagllah men takáglođbar A

.innet abáka} ¤áh tomráj ika treM
,si ajlocruh tza ¤oh ,áer ótléM

.ttala $ábrok a lőd men eđđö gíM
tsom gáliv a :eđđö anlov knuttotraT
avrázik knánlov men ,teknürih ánduT
kenketezmen ¤an a loh ,lóbmolpmet A

.kitegé ténéjmöt teletđit A
knénlöröt men ,eđđö anlov knuttotraT

,tű}ök samladjáf i}}a lőbknümeä
lekknüzek őtekđer kujtagrof nődiM

.tiajpal tétös kenknütenétröT
,llá nabágam ka$ €em ,temeđrop A

>tellehel ¤e ,őlleđ sik ¤e ajúflE
ah ,őneđđö ,davloeđđö ah¤oh eD
:lúkala alkiđ lőbkemeđrop A

!gem ajtahtagni mes getegref A
,kora¤am tlávle ,gem tze kujlotnoF
.zagi tneđ ed ,jú men ,matdnom timA

eleđ ólobmor ke}émese zA
kemeđrop a sé ,gelnelej úf meN

>nökö€eh sotzib kenreveh notgu{
ttőleim ,léđ a damátlöf ah eD

erkörö róđtéđ-le ,knándavlo é¤¤E
,ebiđér nednim kangáliv ¤an A



.tsám¤e küjlel men gem ébböt ahos sÉ
,sőlesiv dazáđ A .knujdokrapI
,kopan űređ¤an kangof intelüä
.iajpan seđév kanlálah-telÉ

nejllek en knüngetter ¤oh ,tezek knujgoF
.takosáiró ődnevöjle zA

,tságofzék tneđ a ,péđ a gem kustraT
!metezmen sedé ho ,tza gem kustraT

,tézek ik ajtju} röđőlegel iK
>géső$id a s aláh a ne¤el ézA
?kidokanov tza indagofle ik S
,kotá nednim nojlláđ arárop kannA

tte€eh gáriv djam arknuris te€eM
,kniakédaram kangof intetlÜ

!knátiromo}gem erkörö tekiK

.26 rebótko .1846 ,ótloK

...TÁHET äTEREä

 
?mola¤na péđ sevdek ,táhet đtereä
!modomlá men né ,nabólav đtereä

:kantanallip ősgév a dá¤ah trém eD
?kankotit tneđ agárd e tésétjefgeM

temevdü gem ázoh tanallip ¤E
>temiemlertö¤ isálávle sÉ

,tettípé tátolap ik tnim ,matráj ¤U
.tető kizűikmáđ ,lüpélöf nődim S

détehzűt men löf ermeviđ rávoS
>téjürű¤ rédnüt kensélelö zA

lurárkob péđ dakja mattahtíkađ meN
.lusrátitú sedé togárivkó$ ¤E

!metelé súb €o delőtet lováT
:metipéđgem-gem levémđe ¤e eD

eb né kolláđ ne€ém ,ne€ém im rok¤E
!ebéregnetrö}ö¤ sátálnođiv A

.5 rebmevon - .26 rebótko .1846 ,ótloK

...LLUHEL CNÁL A ROKIM

 
lluhel cnál a rokiM

,luriabál bar A
,ráj ¤u giákos géM
,anlov atjar ahtniM

tehret úromođ A
.atkođgem ari}}A



,datkođgem ¤oh ,si eT
,tamladjáf a ,mevíä

mosrosój rokim ,tsoM
,atzárel tza dalóR
inlürö gém đdut meN

.'abázaginetsI

!meviđ ,jlürö ,jlürÖ
?men et ah ,lürö iK
,deken tnim ,nav keniK

?agásgodlob ne€I
nödlöf a nav keniK

?agáđro}}em ne€I

.5 rebmevon - .26 rebótko .1846 ,ótloK

...KOGÁRIV A KANLÚSUB

 
,kogáriv a kanlúsuB

.kegeteb kék}égeä
,kolálah rám eđđem $niN
.gelezök lét a treM

kanná&sagga za tnékiM
,ietrüf tlüđőgeM

kankáf a kanalluh ¤U
.ielevel tlugráS

nekédiv a abáiH
,menetniketlüröK

nebgéseđđem ¤an a $niN
.mes ak$orkob dlöz ¤E

...metdelefle djam !¤e naV
¤av et ,¤av et ,mekleL
neb€ema ,rokob dlöz A

>¤ah men tomo} đő zA

kenmeret tsáv€of datjaR
inatíriv kangof S

kenmeleređ godlob A
.iajbmol dlözkörÖ

.5 rebmevon - .26 rebótko .1846 ,ótloK

...TARÁäRÁTNAK A MATGOF ERDIVÖR

 
,taráđrátnak a matgof erdivöR
,tdaráfik ,mavol a tuf atógéR



,alobaz a sokétjat nabájáä
.aladlo za serév lótmú&nakraS

,temegne ttetegrek talodnog ¤E
!tehel men mi}e za mobmalag aH
,taradam a őđđevlí} se¤eh tniM
.talodnog a ze megne ttözű ¤Ú

,jráj nassal ,mavol ój ,nassal ,nassaL
,rám tdaramle talodnog đor a zE
,tdakagem nabárkob af}ékök ¤E
.tdakađtéđ tzök iéksüt rokob A

,nadjah metteređ tekemeđ}éköK
.matlov men lekkeze sé$neređ eD
,metse ebérőt međ etekef tsoM

.netsi za tígesgem djam nát lénnE

.5 rebmevon - .26 rebótko .1846 ,ótloK

...LEGGER IäŐ NELTEMELLEK

 
neltemelleK
.legger iđŐ

.ődi súrob ,neletvdeK
za lágodlluH

ttotírivlE
.őse za arját iđŐ

nabábođ A
knülű netteK

.molanu za s né :ttü¤E
!gédnev sehreT
őkmolam tniM

.mola$gem eD .matjar ggüŁ

noktit nepéä
lóbábođ A

.temeklel metípöriK
jlláđ ,meklel ,jlláä

...eđđem ,eđđeM
.ddev artagu}pan datÚ

artagu}paN
kika ,kannaV

:kesevdek mettőle nÉ
sé kőlüđ ggA

ak}á€ ujfI
.keteređ tekika ,dnim S

,tekő eb dráJ



,arros eb dráJ
élef tse ősék gem jőj S

leggéssedÉ
,evlehretgeM

.hém a lórkogáriv tniM

.5 rebmevon - .26 rebótko .1846 ,ótloK

...MODOMLÁ LÓRKOPAN SERÉV

 
,modomlá lórkopan seréV

,kitnöd abmor togáriv a kiM
niajmor kangáliv ó za S

.kitmeretgem togáliv jú zA

rám anlóđ ka$ ,rám anlóđ kaŁ
!ajátibmort }ásrah kocrah A

tlejata$ a ,tlejata$ A
!ajráv gila meklel ógnojaZ

magam né mogáv lemmörÖ
!ebgere} a armápirap löF

né abáros kokonjab A
!eb kolagra} levvdekój jaliä

,temellem kájladgavgem aH
,ezzötökeb ika ,innel goF

temebes ika ,innel goF
.eđđö ajtđarrof lammaĐlabkóŁ

ika đel ,kenđet ábbar aH
,le őj ebmönötröb so€ámoH
inetíred tza ajgof löf S

.levémeđ-galli$lanjah se}éF

kolahgem ah ,kolahgem aH
,nerétata$ ¤av nodaprév A

lőrmetsettloh djam ika ,đeL
!merév assomel leviű}öK

.6 rebmevon .1846 ,đekreB

ZOHRODNÁS YKELET FÓRG

 
kendieső gim ,đdaráfle eT

,nárosvén đetniketgigéV
¤oh ,modut mes tza námrofój nÉ

.mápa¤an a tlov im sé iK
nebmeret sorálli$ ,se}éf eT

,lételüđ nabá€óp nosráB



¤e mételüđ nokáĐamlađ nÉ
.léni}éf ógnorob $ém siK
nótnih arfic arátés degéT

,dagar ól agárd péđ tö ,¤éN
nájátsop kolotsopa za nÉ

.tamagam arátés međiV
,dalán kennednim nav egésőB

,međ a s jáđ a návik timA
,inne tim nav ka$ gém am mekeN

.mezehé rám nálat panloH
,sudlok né sé ¤av rú ¤an :lavóä

,negi ,ár ekđüb ¤él ,sigém S
¤oh ,máđurd fórg ój ,ár ekđüb ¤éL

.nemelbek látdogu} nettI
kanrú ¤an kinednim men jeh ,treM

.dtehihle ,e$neređ a tuJ
kanmotárab s mejlelögem ¤oH

.tedegét tnim ,¤ú ,mezzeveN
,gésküđ men ed ...trem ?tze mettet trém S

:demedré mejléđeble ¤oH
,erdeteré$id géle za ráM

.deven llá nebmev}ök tti ¤oH

.10-7 rebmevon .1846 ,ótloK

...AKAäJÉ SOGALLIŁ A KÉKSOGÁLIV

 
,akađjé sogalli$ a kéksogáliV

,akalba za kanmábođ avti}-avráT
,negé za metetniket lóbkalba zA
.nebélö kanmola¤na gidep mekleL

mola¤na né za sé gé sogalli$ A
.motahdnom ,péđ ka$ ima ,bbeđ lénnedniM

,matrájeb togáliv a bbálagel nÉ
.mattál men lohes tebbeđ lénkeze eD

élefel gallab ¤ú ,dloh a nav nát¤oF
.égem ¤eh őlkék eđđem a égem A

,motanáb né za nálat dloh ó¤of A
.motahtál gila ka$ rám ¤oh ,}ávlah €O

,negé za kú&saiF a llá nasagaM
,nekédiv a kosakak a kanalóä

,damát léđ sőpi$ sövüh ,kidolanjaH
.tamácro itegtni¤el a}ráđ sövüH

kejnemle ¤oh ,mokalba rám mán¤ah ttI
?kenim ed >indomlá sé innükefeL
,tepéđ €o né kéndut mes¤u indomlÁ

.telé za mettőle tsom péđ €ima tniM



.10-7 rebmevon .1846 ,ótloK

EBÉV{ÖKKÉLME ÉNSONÁJ ŁÁVOK

 
>ege€éb rok e gésneletmelleJ

,za mellej a :¤e ka$ ,¤e ka$ gideP
,iđet érrebme trebme za imA

,ka¤rát naltadutnö ,}ávtih lüklén E
.knu¤av kotallá si bbelöfgel ¤aV
azah a ,dázzoh kögrö}ök !¤löh hO

:nebéven tneđ sőttek gésirebme za S
,netsi za djam gem dlá lekkekemre¤ aH

,temellej ebéviđ dikemre¤ stlO
.tnaltatahtírotnátgem s tneletőlpeä
,kiken jda si tsám ¤oh ,gésküđ men sÉ

.láda temellej ah ,láda tnedniM

.15 rebmevon .1846 ,necerbeD

EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK .R .E

 
,abdabađ a ik jnem lađsavaT

,avdalađ gottus katap sirf loH
,téjelleđ tse za névtegreK
lavátalli kogáriv a €eM
laválad ko}ágola$ a sÉ
,téđetređ nebőzem a tuF

ajár el zén avgo€osom gíM
- .arágus dloh a s kogalli$ A
,laválad karadam ,lajjazkatap ah S

larrágusdloh s -galli$ ,lattalligáriV
,kiletgem ,ak}á€ ,deklel iújfI

,gilegger lájdula s ,azah jderE
,tepéđ ,tój lodomlá rokke tima sÉ
!dekén ődnevöj a tzadnim gem ajdA

.15 rebmevon .1846 ,necerbeD

EBÉV{ÖKKÉLME {OääASIK .J .K

 
>őme$e$ ővkef nebő$löb deviä
,ő kiđla ne€ém gém sé kiđkef ttO

...rís nesevresek sé derbélöf djam eD
,mekemre¤ péđ ,rokkA

ajákjad ótagnir nedíleđ ne¤eL
.meleređ sajá} A

.15 rebmevon .1846 ,necerbeD



...METRÉAZAH

 
mettetel sé metréazaH

,lübmezek totobrodnáv A
>ebé€eh totnal a međev S

evéterléf giákos €eM
.lüdnez arju tsom ,ttotagllaH

,bbózárkelélgel a ki€eM
?notnal e rúh bbójáfgel A

lótmiajju ¤oh ,merev tzA
lótiajgnah kenne s ,rúh A
!nojdakađgem víđ a menneB

...mattál takos ,matráj eđđeM
.te¤e gidnim !men ho ?takoS

,¤of ejere noh a ¤oh ,tzA
¤oh ,knülüđék inlahgem ¤oH
.tezmen ra¤am a tlujaflE

,rétrásáv ¤e knu}ámtoklA
,kenđev ,kanda teklel ne€eM
,tréznép ó$lo kenđev-kandA

- trédébe ¤e ,trémíc sik ¤E
!kentezmen €i tákađjé óJ

,argálivsám a knü¤emlE
,el knüse lórsagam a men S
kenőlel te€em ,rádam tniM
,kenőhlef a lőbélezöK

.ebregnet €ém a lluh nanno S

,iókal knu¤av kanrop A
,kanrop-itú }o$ala zA

,knugásótlémrebme ne$niN
,knuđám-knuđú$ ,geréf a tniM
.kanropitle ,tegréf a tniM

,kankoza jaj ,kankoza jaJ
,ketlűđ ká}a ra¤am tekiK

,tásálutđup kojázah kik S
tásálganovgév kötezmeN
!gelűvdek¤e kitehzén meN

nátu .20 rebmevon .1846 ,tseP

...LOVÁT NENNI NAV IM

 
...ađiT a ?lovát nenni nav iM



...¤ábotroH ?lút náđiT a nav iM
,}áel péđ ¤e ?lút no¤ábotroH

!¤ávađđiv meklel zehiK

,}áelsik anrab péđ ,}áel péä
...!le metse eđđem eb ho delőT

bbálagel ¤oh ,mántahdut tza kaŁ
!lezekélme már ahéN

tagotálgem rođkos temegnE
,tezekélme za ,la¤na ój A

,lúnaltadutnö s ,gof norak sÉ
.tezev dázzoh ,mesevdeK

,¤av erédnüt ken€em ,ráv ső zA
,tál aránór a lórbmod a €eM
a itlöt nabsomaä kék a loH

,tákađjé za gálivdloH

,ttala bmod iráv a trek a sÉ
lánitrap ót a nebtrek a sÉ
- iajbmol amén kezűfđá¤ A
.llá mettőle dnim ,zedniM

,knütelé tlov trek nebtrek e hO
>gáriv ¤e enneb knáró nednM

nelej gadzag a teknővöj s -tluM
- .kárakat iúrođoK

dolodnogađđiv ah¤oh ,ak}áł
?deviđ e-gobod :trok ő$id E

€o ,mennebné tnim ,denneb e-tlöK
?teke}émezré sedÉ

,topan a né tnim ,¤u e-doráV
?tnigem zoheđđö teknőttek €eM

élef rok péđ e ¤oh ,međih nÉ
!tniket narka¤ demeđ péä

nátu .20 rebmevon .1846 ,tseP

GÁLIV A MEGNE TRÉ MEN

 
!gáliv a megne tré meN

,ebéjef a réf meN
ekené kenrebme ¤E

?eléfték tehel ¤oH
gelnelej za tahlolad ¤oH

,totanáb őtđepervíä
lattanallip ¤e bbéle iK
?ttodagív ¤u ,tlűrö ¤Ú



.ko¤av ráglop sé rebmE
!godlob im rebme tniM

nemeklel ,ráglop tnim sÉ
!kodroh tevresek €iM

,morís té}}ök kenmörö zA
>kolodnog armák}á€ aH

,morís té}}ök kanmoladjáF
.koludrof zohmázah aH

meleređ a nemelbeK
,ajátérkobgáriV

teteređnoh nemejeF
>ajánoroksivöT

ttezbesgem djam armotnal ¤I
,lluh ejppe$rév mokolmoH
eklevel sotalli ¤e djaM

.lubigáriv mátérkoB

nátu .20 rebmevon .1846 ,tseP

...TREM ,ROKOB A TEKäER

 
trem ,rokob a tekđeR
.ár ttolláđ akrádaM

trem ,meklel a tekđeR
,láttotuj ebmeđE
,láttotuj ebmeđE

,ak}áel sik }i$iK
kangáliv ¤an a eT

!ajtnámé¤ bbo¤angeL

,anuD a nav ileT
.dalađ si ik gém náT

gila si nebmeviä
.taludni za gem réF

?maláđaĐór ,đtereä
,kelteređ na¤u nÉ
malán dá}a-dápA

.tehteređ men nabboJ

,knutlov ttü¤e rokiM
.létteređ ¤oh ,moduT

,tlov rá} gelem rokkA
.lét gedih ,nav lét tsoM

,đteređ men rám ah¤oH
,gem nojdlá netsi zA
¤ú ,đteređ gém ah eD
!gem nojdlá ređrezE

nátu .20 rebmevon .1846 ,tseP



...KELÉL A NALTATAHLAH

 
,međih ,kelél a naltatahlaH
,tá ¤em men abgáliv sám eD

,daram nödlöf a nnel tti kaŁ
.lorodnáv sé lé nödlöf A
,mezekélme ,né tzök kebböT

,kélav suissaC nabámóR
,somliV lleT nabáicévleH

...llimaK sniluomseD nabĐiráP
.imalav nát keđel si ttI

nátu .20 rebmevon .1846 ,tseP

...TTELEF ANÓR A E-LÁTTÁL

 
ttelef anór a e-láttáL
,tegeresrádam inlláđlE

?kenévöl ajár aH
!kevé za kanlláđ ¤I

gitanallip ¤E
,takiaságohus}ráđ inallah géM

gila nabkisám a ráM
,tatu seték a međ a itehrésiK

,a}ári kütpör €eM
>avnahor er¤e kanattotisah te€eM

anátukanna sÉ
avmah 'es ,eríh 'eS
.kannávarak đége zA

géseđđem A
gé za nebédöK

.kaná€ofeđđö leviőhleF
,norátah atđup a ,amén a đallá et S

...?molá ¤av e-ólav ?ze tlov im :evdőnüT

rebmeced .1846 ,tseP

ROKNOŁÁRAK

 
,no$árak a ttezéneb si mázzohnÉ

nossál si tácro súb ¤oh ,tréza ka$ náT
.tű}ök őtekđer ráp ¤e atjar sÉ

,evteis nenni jnem ,no$árak ,le jneM
,et ¤av ajpanpennü kodála$ neđiH
.ko¤av lűde¤e-se¤e ,magam né S

.lühle lóttalodnog e mábođ geleM



,lürđerezáh a ggüf pa$géj a tnékiM
.talodnog a ze lőrmeviđ ggüf ¤U

!nájpanahén ¤í men ,tlov ¤í men eb ,jeH
már tdariv nagiv eb rođkos pennü zE

!ttözök merévtset sé má}a ,mápA

,todála$ e attál ttü¤e ika hO
!ttotál togásgodlob ipannednim meN

.knálav kój trem ,knálav kogodlob iM

>knutdámi tnetsi sé knütteređ trebmE
knulánim ,}égeđ a ttöj rokimrákA
.ttopak tere}ek sé tsálatđagiV

lavátlum télój divör ?jíd a ttel iM
latlá ne€em ,regnet ...gésni ¤an úđđoH

.knutuj zehévér kanlálah a djaM

,anjáf men mekenné gés}égeđ a eD
ajáf sobmol igér modála$ ój aH
.nánadjah allá tnim ,gém anllá ¤U

>attaggađtéđ tza €em ,aráf e ttöj đéV
,artagu} kisám a ,ertelek gá ¤E
.kőlüđ gerö za ,Đröt a arkađjé S

,merévtset ój sedé ,miőlüđ mekleL
,merégem galojú trok a tza né aH

...!lű zohlatđa ¤e knü¤én a dnim loH

,kandagam jdaram ,jnem ,gés}émer ,jderE
,kandavađ llek mennih ¤oh ,¤av sevdek €O

...đduzah ka$ gidnim ¤oh ,modut rábmÁ

!telé idála$ péđ et ,delev netsI
,teléti }émek a avdnom már nav iK
.le nejré en sé nözzű ma¤áv ¤oH

>nebérök dloh sé dlöf ,né ko¤av pan meN
,negé za sökötsü őtnelej tđév tniM

.mosodjúb nasúb ná€áp so}ágaM

rebmeced .1846 ,tseP

TEZMEN RAßAM A

 
,tedlöf nednim eb kotajráJ
,ttetmeretgem netsi te€eM
ará}ozib kotdaka men S
.arájráp tezmen ra¤am A



:innet elév llek tim nojaV
- ?intevgem ¤av e-llek innáä

,ajpalak netsi dlöf a aH
!atjar atérkob a knázaH
,ótíriv €o ,gáđro péđ €O
,ótíladna teklel-temeä

nágrás}ara ...!gadzag €o sÉ
nágásanór kizótagniR

>ajnáecó kođálak A
!a}áb i}}em nebie¤eh S

,nav $nik i}}a nebkeze sÉ
.nabdiamlá đtál men ti}}eM

arácad kosádlá ne€i S
,avrá sigém tezmen a zE

,sehé sigém ,so}or sigéM
.zehséđevle za llá lezöK

nabágáđro kenémelleđ S
!nav tnámé¤ sé ¤nö¤ ttetjer }áH
.nnel tto kandaram kezednim S

neltelév a nepé ah ¤aV
,tekő inzoh ajlálat löF

,tegév kenré nabrás ,nabroP
ajrataviz gésni za ¤aV

,ajrodosle eđđem tekŐ
,abgáliv a knülőt eđđeM

,abárát$nik pén negedI
,kujtál ingo¤ar tto ah sÉ
,kujtát kojár teknümeđ-knáä

,lój knukal leggéső$id lá S
.lóbknunoh nav nenni ze ¤oH
,knügésekđüb semen táh zE
?knülésem rođi}}a lőr€eM
,gitláv indeke$id lazzA
...!kiláv erknüne¤éđ imA

,tegésekđüb ra¤am a kaŁ
!ketéssegelme en tze kaŁ

tezmen e ¤oh ,evé rezE
,ttezređ tázah kanágam ttI
,alálah tsom enőj ah sÉ
,anlálat tim ődnevöj A
,enléđeb lórra iken iM

?elé ra¤am nadjah tti ¤oH
?ev}ök tenétrötgáliv a S
!evze¤ejlöf knénnel mes ttO
,knükénim jaj ,knénnel ah sÉ

:knülőlef ka$ kánsavlo tzE
,náját ađiT a pén ¤e tlÉ"

- ".nává¤ ,náhmol ,gikodazáä
témsi đgof rokim ,mázah hO

t}éf sik ¤e ,trágus ¤e inneT
?erdeven ttodosádĐorgeM
?ertezrénö đderbé rokiM



rebmeced .1846 ,tseP

...TEMEGNE TNÁB TALODNOG ßE

 
:temegne tnáb talodnog ¤E

!gem inlah tzök kánráp ,nab¤Á
,gáriv a tnim ,le indavreh nassaL

>gár agof geréf soktit ne€emA
,láđa&re¤ a tnim ,nassal in¤oflE
.llá nabábođ serü ,tto¤ahle €eM

,menetsi ,jda tlálah €i eN
!mekenné jda tlálah €i eN

,lütđerek tuf málliv ne€em ,af ke¤eL
>lütsevöt ik rava$ đévléđ te€em ¤aV

eb¤löv a lőr¤eh a tim ,triđők ke¤eL
- ...el tnöd ségröd}}em ózár tedlöf-tegE

pén-aglođbar nednim djam aH
pél arkís avnugem támráJ

lakkólđáz sorip sé laccra ólsoriP
:lavóđlej tneđ eme nokólđáz a sÉ

"!gásdabađgáliV"
,kájgosrahle tze S

,gitagú} lőttelek kájgosrahlE
:kizöktügem kölev gáskonraĐ a S

,né le messe ttO
,néjezem crah A

,lübmeviđ ik rév iujfi za noj€of ttO
,lüdnez avađgév iletmörö makja ah S

,jeröz iléca za tza le ejle} ddaH
,jerödu¤á za ,ajgnah atibmort A

tá nemetsettloh S
kápirap ójúF

,arladaid ttovivik a kanajdlugáä
- .avropiteđđö temegne kanaj¤ah tto S

,tamotno$ tróđle eđđö kéjdeđ ttO
,pan isétemet ¤an a djam nöj aH

levénez-đá¤ ussal ,se€épennü loH
levéterésik kólđáz solo&áf sÉ

,kájda kanrís sözök ¤e tekösőh A
!gásdabađgáliv tneđ ,katlah detré kiK

rebmeced .1846 ,tseP


