!MELEREä ,GÁSDABAä
!meleređ ,gásdabaä
.meken llek őttek E
mozodlálöf trémemlereä
,tetelé zA
mozodlálöf trégásdabaä
.tememlereä
.1 ráunaj .1847 ,tseP
...GÁSÚJFI ZA MOTÁRAB ßE
,gásújfi za motárab ¤E
,¤áh tti si ze rám panlohaM
men ebé€eh ,modut ,arsám S
,kodakA
armagam eb ,menetsi jaJ
.kodaraM
nátuze ¤oh ,kotrat lóttA
,}áel megne rám teređ meN
modut men né ,teređ ah ¤aV
,intereä
,abáih ed ,kanatni$aK
.iemeä
nátuze ¤oh ,kotrat lóttA
,názagi rám kölölű¤ meN
ed ,đor keđel mes magam náT
?anđah iM
kotnár talláv negedih aH
.arđor A
,¤emle mogásujfi rám aH
,gem nojdaram őttek e kaŁ
na¤oh ika ,sepék ke¤eL
,ilmedrÉ
sé inteređ lőbvíđ sejleT
.inlölűß
ráunaj .1847 ,tseP
...IFRÉF ßÉL ,ßAV IFRÉF AH
,ifréf ¤él ,¤av ifréf aH
,báb egnö¤ }ávtih en S
köl tniređ vdek sé }ék tiM

.bbádo-bbédi sros A
>loha$ ka$ ,sros a be knéléF
,dalađ lótkartáb A
...elev kanalláđebmeđ kiK
!dagam d¤ah en trézA
,ifréf ¤él ,¤av ifréf aH
,tze essedrih dáđ en S
lénsenehtsomeD nedniM
.ttet a léđeb nebbeä
,rahiv a tnim ,stnor ¤av stípÉ
,đék devűm ah ,ssagllah S
évetgem ah ,rahiv a tniM
.đé}ele ,tájáknuM
,ifréf ¤él ,¤av ifréf aH
,detih ,devle ne¤eL
trájdnim ah ,ddnomik tze sÉ
.detezif ledderéV
tedetlé bbákni atrođzáä
>dagam tnim ,gem ddagaT
ah ,telé za le neđđev ddaH
.daram telü$eb A
,ifréf ¤él ,¤av ifréf aH
tedegésnelteggüF
tréé$nik gáliv¤an A
.dđere en abúrÁ
trétalaf bboj ¤e kik ,gem dseV
.takogam kájdalE
"!gésnelteggüf sé tobsudloK"
.davađlej ne¤él zE
,ifréf ¤él ,¤av ifréf aH
.dráliđ ,rotáb ,sőrE
rebme mes ¤oh ,ddih ,rokkA
.trá men ne}}ök sros meS
getegref a tim ,af¤löt ¤éL
,inetnöd sepék iK
tákered sogásótlém eD
.itehtíbrög men geM
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ÓRAPAKA#UK
ze adrá$ úromođ lüleb-lüviK
,órapaka&uK A
indaram tti ttokođ najmođ-nehÉ
,ózatú robmáj A
ka$ ah¤oh sé ,pak men tledele treM

,arárob tnallipáR
si tőlőđ ¤oh ,téóN azzoktágeM
.abákráb a eb tteV
latđa }okév uđđoh nábođ sik A
,gigév kidokzótju{
iabál neltőre lütsélődleF
.kidév gila ka$ ráM
ettellem ,latđa za uđđoh €imA
,dap a uđđoh na€O
menah ,sélű kos a men ,epezöK
.daproh ttaim gésnéV
negér-segéR .¤á za nebnelletÁ
>evtevgem tteteheL
damát men ,ejéleb innükefeL
.evdek si kenikneS
átá$ob arálláv ki¤e téjeF
,ecnemek kófup A
akolmoh gga setđit tnána¤ kődeR
.evzedeper nav geM
,rálpa$ a tti rebme név avrogoM
,inallah mes távaä
ne¤el ¤oh ,trat tréza ka$ ő tajáä
.inatísá leviM
>rötömöD név a ,rálpa$ a ne€I
?egéselef a táH
ttetehel ek$e}em sorakat zE
.'ebéjedi kannA
t}ođđa ój }égeđ a ődi za eD
,lutúr etlesivgeM
nődnetđe tönevtö ,nevtö ahoN
.lút nav negi men géM
kénellieb ajah ókaf sa€goB
,kenécnertep-ecpeR
epék ü}röđ trájdnim ejéllem sÉ
.kenőtđejirádaM
tájáđ ,lóđ ah s >léđeb negi mes Ő
,ajti} armoladiä
takorá&eb a e¤emráv a ¤oH
>ajtítđupik dnim ráM
,tlov ékeze gáliv a rokim géM
,tneppe$ ,tludro$ men aH
teserek a lavájíh keze eD
- .tnekkö$gem neđégE
nabórapaka&uK a nnebadO
,gáliv a gorof ¤I
bbamádiv rebme za s ,núromođ €I

.tál 'es lűvik togloD
si kanna sé ,nav ¤e ka$ akalbA
,elef a ka$ gevÜ
moirádnelak ó gidep eleF
.elevel ttepétiK
rokim ,gém matlov kere¤ se€edneP
,ttese őse za zA
lőréđér damrahték kanálaf €eM
,teđem a ettiveL
,tdaram ttoma-ttimi atjar ima S
,agrás neđége zA
lakkárugif a$ruf trí lammorok S
.avlákrifelet naV
,erégéc a $norba négév anzóP
đeveđđö elév aH
,rebme ttotđaka za tnim ,őlleđ A
.zedegnel nasúb €O
ttotuj men kanrálpa$ a lóbgáđóJ
>lánđavuk ¤e bé¤E
,tađđohpan lákidnuđ lénégév záh A
.lánđah si men ,trá meN
,adrá$ a ze agam ne€ima sÉ
,ekédiv a na€O
kankákcubkomoh a ettölüröK
.egév 'es ,ađđoh 'eS
gnet gila nabkomoh neletzem A
,azdobgola¤ ték-¤E
tnéknara} té$lömü¤ etekef €eM
.azzoh lüneltevdeK
lóbkulaf lovát a óđgnarah A
,edi ráj inlahgeM
ka$ zénlürök rádam tdevétle za S
.ebizí ¤em bbádo S
>lohsám tnim ,¤ú tti tüs mes pan a géM
,arágus bbatda¤áB
enetniket avzokanáđ ahtniM
.arádrá$ avrá zE
,eri}sépél záđ ¤av lótádrá$ A
,tnef nőtetbmod rápoK
,avtagotál men gem latlá ikneS
>tneđők igér ¤e llÁ
tá}đirat ttopok ¤e ikalav si kennE
,abáka} ttotđakA
,levérih netsi jnem :anlov atdnom ahtniM
!abáih tti đllá tiM
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JÉ ÚROMOä
,motahla mesgém né sé ,đel léfjÉ
.motahtatla men le tamodnog treM
?lavázah a s melév innétröt gof iM
.temeklel ipét sédrék sőttek E
,lavájab magam a eb meré men ,hA
!teteređazah ,đertö¤ si et géM
,ze gidnim ,asros őtlök a táh zE
?zeve neregnet űđév körö ¤oH
lóbkobah sogarah a tő ah ,ré tim S
,kévet si artrap lavákjas őtneM
,lóbkoza đel im ¤oh ,ajtnáb za tti aH
?gém 'abójah a katdaram tto kiK
,látattínat si trém ,mápa ,mápA
?lá¤ah men ttellem eke za tréiM
>ajkal rédnüt afla$ ed ,péđ tev}ök A
,tedevíđ ajpakgem ,doti}löf aH
,argalli$ bbógo¤argel a đivlöf sÉ
.tevel lóbsagam a ...zoh men el eD
.zzén ebv}ök a tnim ,abpan a bbáknI
.đév e}éf demeđ lótgálivpan A
,nebbe nav gáliv €o >levv}ök a ¤í meN
,tediemeđ gém itísőre €eM
nebbeđ imjav nednim s ...tnednim zoh lezök S
.detehzén lovát ah¤oh ,löf kinüT
kédaram men trém ?matlunat tréiM
?gé za tnáđ kenima ,őlevímdlöF
lassátđarriv soník tsom ménetlöt meN
>tákađjé ólú} ebneletgév A
lassállad gív molá za ttölöf mekleL
.tágam ántagnir arájdóm rádaM
!đáhuj kénlov ¤av ,sevímdlöf kénloV
,zá}at nokátđup a tnik ,eđđem iK
,ajá} avlopmolok teglegelle gim S
,tágam éb iđév abrokob sűh Ő
ajlágodjuf ¤ú ,mes iknes ajllah men S
.tá€uruf sik a tréévdek tájaS
,rájazah innev tátđit panrásaV
.rám ajráv ak}á€ semleređ a loH
,toglod a iteređ ,ssirf ,ój ak}á€ A
>đavat ttetelüđgem a tnim ,péđ €o S
,godlob ő s ,đáhuj a dá sé pak tokóŁ
.za si gáliv a ¤oh ,táhet iđiH
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ALAD KÁ#UK A
rataviz a tlövüS
>ttala gé sőhlef A
,aif reki lét A
.dakađ óh sé ősE
kneim ?ár knudnog iM
.etelgöđ ah}ok A
knuru ój semle¤eK
.edi ttetetzeh€eH
.$nis erleté knudnog S
,kékallój knádzag aH
,nálatđa gém daraM
.kédaram a kneim S
,zagi za ,rotso zA
,rok€emén gottap ¤oH
,jáf aságottap sÉ
.rrofeb tno$be :ed oN
knuru nátlum garah S
,tni zohágam témsI
nagodlob kujla} im S
!tiabál semle¤eK
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ALAD KOSAKRAF A
rataviz a tlövüS
,ttala gé sőhlef A
,aif reki lét A
.dakađ óh sé ősE
gásatđup nelteiK
>knukal neb€ema ,zE
loh ,'es rokob ¤e $niN
.knugam kóntahzúhgeM
,gedih a lüvík ttI
,lüleb tto géshé zA
knőzödlü sőttek E
>lünelte¤ek zoniK
:kidamrah a ttoma S

.kerev¤ef ttötlöt A
el aróh réhef A
.gepe$ knürév soriP
knüzehé sé knuzáF
,knuladlo evőltá S
...romo} nednim knüđéR
!knu¤av kodabađ eD
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ÓH{UK SÉ ATOLAP
?atolap et ,€évek €o ¤av tréiM
...?ledek€évek nebé}éf kandarU
eviđ ¤oh ,tnámé¤ atjar nav trézA
.le ajrakat tégésneletízeM
,takognarfac a el dstíkaä
,ttotagga ajáglođ ár tiM
,arájáknum netsi đremsi men S
.tto daram gásúromo} €O
,teke$nik ama dádzag ettev loh S
?kiđet énnednim tő lőbimmes kiM
,taradam sik a ajéh a loh ,ttO
.kizih nérév ken€em ,tíkađtéđ tiM
,zámokal nagív ajéh A
nebikđéf kanrokob déđmođ S
návráv ,kangokoz kúifrádaM
.nelej men gem €em ,arkoj}A
,atolap sögőg et ,ka$ dsatgotiF
,tiaságo¤ar ke$nik ttozro zA
,ákos rám đgo¤ar mes¤u ,ka$ jgo¤aR
.diajpan avlálmáđ rám kannav geM
bbéle lénim ¤oh ,monávik S
,tadokédalmo massahtáL
ttozúzeđđö diókal }ávtih S
- - !ttala kédalmo za tájtnoŁ
atolap sagam a óh}uk sik et S
?ledek}éređ trém ,nabágásdéđmoä
,égöm káf sobmol a látjúb tréiM
?le dejdöf degésni ¤oh ,e-trézA
>abođ tétös sik ,eb jdagoF
,tezötlö péđ llek men mekeN
nabkábođ tétös a s ...víđ péđ eD
.tekevíđ se}éf inlálaT
,né metpéleb ne€em ,böđük a tneä
!eböđük kóh}ukamlađ a tneđ hO

gé za ,ko¤an a kentelüđ tti treM
.eb idlük edi takótlávgem A
a ika ,dnim őj lóbóh}uK
,tágam iletneđ kangáliV
ka$ lőlefnednim sigém pén a S
.tál tegésni sé tsétevgeM
,kerebme ój }égeđ ,ketejléf meN
>ődi bbagodlob gém si kotár nöJ
,si ketéit a men nelej s tlum aH
- .ővöj neletgév a đel ketéiT
temedrét motjah erdlöf A
:ttala lédöf tneđ ed ,kűđ E
né s ,takotsádlá már kotájdA
!tamosádlá moda kotáR
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IŐTLÖK DAZÁä .XIX A
neűmle}}ök iknes nojgof eN
!zehisétegnep korúh A
,arágam za lalláv táknum ¤aN
.đev totnal ebézek tsom iK
inloladle tnim ,tsám đdut men aH
:demörö s damladjáf tájaS
,kangáliv a egésküđ dár $niN
.ddeterléf táf tneđ a tréza S
nadjah tnim ,knusodjub nabátđuP
,ttosodjub sezóM levépéN
edlük netsi te€em ,ettevök S
.topolđognál a ,lürézeV
ne€i netsi nebkődi bbajU
éledner kankopolđognáL
késsezev kő ¤oh ,tekőtlök A
.élef náanáK tepén A
,őtlök ika ,dnim táh erőlE
!tá nezív-nözűt leppén A
ajtíjahle ik ,áer kotÁ
.tájalđáz pén a lőbézeK
lóbgásavá¤ ik ,áer kotÁ
,daramle lóbgásahmol ¤aV
,dazzi ,daráf ,dzük pén a gím ,¤oH
!ttala ké}rá ő nejnehiP
kika ,kátéfórp simah kannaV
,nađonog ¤an kitedrih tzA
netti trem ,knutahllágem rám ¤oH
.nav edlöf kenterégí zA

,gásguzah neletmeđ ,gásguzaH
,gem kanlofác kóillim tiM
,najmođ-nehé ,nebéveh pan kiK
.kenegnet evseebgéstéK
lóbárasok gésőb a djam aH
,tehev tnára¤e iknedniM
lánálatđa kangoj a djam aH
,te€eh lalgof tnára¤e dniM
agálivpan melleđ a djam aH
:nákalba záh nednim go¤aR
,knujllágem ¤oh ,kujtahdnom rokkA
!náanáK a rám nav tti treM
,sávgu}gem $nin gidda ?gidda sÉ
- .llek indökđük tsáv€of giddA
,trékniáknum ,telé za nálaT
,levimmes intezif gof meN
tekniemeđ djam lálah a eD
,eb ajráz lakkó$ ¤ál ,díleä
nánrápme€es ,lellétökgáriv S
.ebi€ém dlöf a el tá$oB
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EKLETE YSSERGE
.metehih men né ?robáG ,do}á€ et a zE
.tehel men ne€i a}á€ rebme ,motáraB
tmeret náktir si za s telezpék a nápuŁ
.tekemre¤ rédnüt €i ,t}áelsik sevdek €I
etelezpék eraepskahS ,đteređ ¤ú tik ,eraepskahS
,nebicrep godlob ¤e t}áel e étmereT
¤u degét ik ,aĐúm a étisetsetgem S
.nedelbek tto á¤ah lúkodnája s ,tereä
,tokala sik péđ e né mezén lerrö}öß
,merem men etniđ lezzék intelli tő eD
,né kepél avdógga si ejéllem ka$ géM
.metellehel djam ajúfle tő ¤oh ,névléF
!imelleđ nátđit €o ,}á€ e imelleđ €O
>gáliv sésem a alór tuj si ebmeđE
lűrök pm€O za kettehel lekke}él €I
.káf a sé kosárrof a evtísepéngeM
,iken ddnom ,motárab ...tniket máer ő ah S
!máerné nezzén en :kando}áel gem ddnoM
tezekélme ójáf ne€im ,ánlodnog iK
?náragus kenkemeđ díleđ e menneb léK

kinütlöf mettőle :tniket máer ő aH
.arok gásnaltatrá ikemre¤ ,ősle zA
>tehöjgem nednim gém ,kétđevle rám timA
- !ahos ,ahos ébböt le nöj men im ,¤e zE
,őn ,et ¤av godlob sé ,úifréf ,¤av godloB
,mekemre¤ :kanák}á€ e kotájdnom tza kiK
,za đel bbagodlob gém kotalánit menaH
!mesevdek :intílóđ djam ajgof pékke iK
.neđel gásgodlob €im ,mörö €im ,inríb tŐ
,ttetelüđ argáliv a ak}á€ e nődiM
togalli$ bbeđgel a évevel netsi zA
.tze ebélbek évet kenvíđ sé ,lőrgé zA
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RÍS TNEä
,eđđem ,eđđem ,eđđeM
őj rádam a nannoH
,levétedzek đavaT
,eđđem ,eđđem ,eđđeM
¤em rádam a avoH
.leđđő södök ,sövűH
notrapregnet eđđeM
dlöz a ,rís tneđ a llÁ
>nájtrap agrás regneT
,ettölöf rokobdaV
tnéklo&áf tétös áR
.návtirob toké}rÁ
lüvík norkobdav E
iknes ajlođá¤ meN
,tattolah ő$id A
telé sojaz a iK
tsom tti lavátrájeL
.tagllah ató dazáä
,nabánoh tlov ősgéV
trégásdabađ a iK
,atnár todrak isőH
evíh anlov ttel ¤oH
ajázah ah ,sros A
?atnári űh tlov meS
¤oh ,tágam ézümáä
en tétezmen aváß
:ántál ah trem >assáL

a gím ,ánzoktágeM
amén lőbgéseđđeM
.ár zén lammoladjáF
sőh a etzén nettI
lőrédlöfőlüđ A
,tekőhlef ógallaB
,}éftse za neke€eM
kanánoh nálat ¤aV)
.ttegé (?ajrípne¤éä
,notrap a tlű nettI
sedne$ a átagllah S
,táságomrom regneT
ajllah ¤oh ,álodnog S
kenépén tdairlöF
.táságuz ilováT
,atráv ,atráv ,atráv S
,ríh a rám nöj rokiM
?ajázah dabađ ¤oH
,tráv gidda ,tráv gidda S
e ttöj lálah a gíM
.ajázzoh tte€eh ríH
si téven rám nohtto S
ka$ >kiremsi gilA
,ajár kiđkélme ¤E
a ...¤e ka$ lűde¤E
gásdabađ a ,őtlöK
.ajápmál-körö zE
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...{ÁłSIK ,EDI
,aróđ ¤e ,mázzoh edi ,}á€sik ,edI
,arkó$ ¤e :deđev neven bboj nát ah ¤aV
,előleb đel őttek ah ,monáb mes tzA
.'ebőgnep ,kiđtet ¤u ah ,si ze gém eD
,modnom ah ,rám edi rej ,rám edi reJ
!mobmalag ,sotaraka na€o ¤él eN
,tedeviđ ótatumpék a tza međE
.deteređ tokó$ a ¤oh ,modut si¤U
?ajázzoh et đetré men ¤oh ,đléđeb tiM
,ajár né kaltínatgem !géstnem đapoK
,nebéneletrih ¤uma kaltínatgeM
.megésretsem igér rám ze meken treM

,'abmorokkere¤ rám matlov eretseM
,abótja sik a ttoma matllá ebseL
,ko}á€ a lóbáloksi za kettöj aH
.konátu metse lakkó$ ,mattorguiK
,tadáđ sik sorip a tza táh edi ddA
,tadá}a innem abló za mattál tsoM
,tsájot a eđđö ideđ ákos ,doduT
!tsám¤e kujlokó$no¤a ráka giddA
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ZOHSONÁJ {ARA
temeklel mödlükle zohájórí IDLOT
...!ersélelö órrof ,arságofzék geleM
,tedevűm matsavlo ,srátőtlök ,matsavlO
.egésűrö}ö¤ ő kenmeviđ né za ¤an S
:integé lálat gem s ,meklel ré dázzoh aH
!lef ¤u dattotju¤ et ...alór ketehet meN
i}}e ,arój i}}e tređ léttehet si loH
?le}}éf razap golli$ nebdev}ök €em ,erpéä
tnána¤ ódákozűt ¤í ¤oh ?¤av im sé iK
.ik đnakkub erređ¤e lőbégés€ém regneT
,tná&sorob a ajpak tnéknelevel ka$ sáM
.inda llek túrođok đége nötgör deken S
?abáloksi látráj loh ?dótínat tlov iK
.detegnep lekkezekretsem €i dotnal ¤oH
,abáih ,inlunat men nabkáloksi zA
.tedegét ttotínat teđémret a ...te€I
,űređ¤e ,ajgnarah kátđup a tnim ,dolaD
,ajgnarah kátđup a tnim ,si atđit €o eD
lűtđerek nokánór a eségne$ ken€eM
.ajravaz men ajaz gáliv a s ,lorodnáV
arákja pén a ik ,őtlök zagi za ze S
.tájánnam ie}}em kenélbek ajtalluH
,arátahtál sőhlef na€o !pén }égeđ A
.tál nájpanahén ka$ tege kék tzök kőhlef S
,sám itíh}e men ah tiamladaráf ¤aN
,arámáđ knujlolad ,kőtlök im küstíh}E
,sálatđagiv ¤e-¤e knulad nednim ne¤eL
- !ará€ođo} }émek a molá sedé ¤E
,kétzeké}rök mémle kotalodnog nezE
>lef kévöj er¤eh tneđ iőtlök a nődiM

,kédzek lünelet$id neđége men né tiM
!leggéső$id sejlet ,motárab ,et dsat€oF
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ÚIF MORÁH
,zoháif őslegel apasedé za tlóä
:zorátnak sé legre} tápirap ze tnimA
,tadápirap erpe¤ a ,maif ,ađđiv dpaŁ"
"!tadápa név }égeđ tti d¤ah en >ár jlű eN
,mennem llek le ,mápa" :úif a tlelef eD
"!menzeređ teven-tríh nabájaz úrobáH
,abál ték neble¤nek ,aról a ttorgulöf S
.abájaz úrobáh tnem avtatgáv sebeS
,egre} serü gezzeb ed ,ól a ttöjazaH
.evtíre} ,avlápak lánupak a llá ttO
,atrúđel gésnelle ?ajádzag ttel avoH
- .atzúh arórak sé atláđi}el téjeF
,zoháif őspézök apasedé za tlóä
:zorátnak sé legre} tápirap ze tnimA
,tadápirap erpe¤ a ,maif ,ađđiv dpaŁ"
"!tadápa név }égeđ tti d¤ah en :ár jlű eN
,mennem llek le ,mápa" :úif a tlelef eD
"!menzeređ teke$nik nodóm-notú nedniM
,abál ték neble¤nek ,aról a ttorgulöf S
.abánodav kődre tnem avtatgáv sebeS
,egre} serü gezzeb ed ,ól a ttöjazaH
.evtíre} ,avlápak lánupak a llá ttO
,atagotđof ,albar ?ajádzag ttel avoH
.atlakosgem ergév e¤emráv semen A
,'ebévdekój se}éf ttotagzorob ređ¤E
.ebgéstétös-cölmöt kéttiveb s ,kátgoflE
,ajár agro$ zív kos lórlaf-cölmöt sevdeN
- .aráfótđaka za indaráđ kéttiviK
:zoháif bbesikgel apasedé za tlóä
>zzorátnak sé jlegre} ,si et ,maif jderE"
,tadá&áb ték dsevök ,te$nik sé tríh zzereä
"!tadápa név }égeđ le d¤ah ,jnem ,si et jneM
,ke¤em men né ,mápa" :úif a tlelef eD
.temegne ttotnáb men ahos ¤áv$nik ,¤ávríH
>lút nárátah ulaf lláđ mes motalodnoG
".lutsám¤e teknim le tđaláv apak-ósÁ

.asádagof tlov tneđ ,kanávađ si ttollÁ
,agásgodlob ttel ed ,e$nik ,eríh ttel meN
,merevrís ¤e eb tő atdagof lavájpa S
.meret gáriv akrat sé tiĐáp dlöz atjaR
ráurbef .1847 ,tseP
KOßAV RAßAM
mázah gáđro bbeđgeL .ko¤av ra¤aM
.nételűret ¤an đérgáliv tö zA
,máđ i}}a $niN .agam gáliv sik ¤E
.nélebek gadzag géspéđ a }áhA
tév tetetniket €ema ,créb atjar naV
,lút si niajbah regnet-ipđaK A
tégév dlöf a ahtnim ,agásanór sÉ
.lú} eđđem-eđđem na€o ,énsereK
,€omok meteđémreT .ko¤av ra¤aM
>iajgnah ősle kniűdegeh tniM
,€osom a neppörlef-lef armakjA
.inallah náktir meséteven eD
:mepék itsef nabbojgel mörö za aH
>kodakaf avrís nebmevdek sagaM
,nebéjedi tanáb a gív mocra eD
.kotajlánjas ¤oh ,moraka men treM
tá ketniket nékđüB .ko¤av ra¤aM
memeđ loha ,néregnet kantlum A
,tál takálkiđők ólú} ebkegE
.metezmen konjab ,tediettet ¤aN
,knuttođtáj si im nádapníđ apóruE
>peređ bbesikgel a tlov men kneim S
,knudrak ttotnárik dlöf a égetter ¤U
.kere¤ a lejjé tomálliv a tniM
?ra¤am a natsom iM .ko¤av ra¤aM
>etetrésik }ávlah géső$id tloH
ramah ¤an kivúbel s kinütlöf-löF
.ebi€ém avdo - aró za trev aH gidéđmođ kidosám a !knutagllah ¤oH
téđen knütelé küjdlük ¤oh gilA
kitíđék knáer kik ,knirévtset tájas S
.tézem etekef tazála¤ s đá¤ A
,gé nebne¤éđ mocra S .ko¤av ra¤aM
!ko¤av ra¤am ¤oh ,llek menelne¤éä
,gém killanjah si men knulánim ttI
.go¤ar ¤ú pan a rám lohsám ttoloH
nogáliv a tréríh s tré$nik immes eD

,temedlöfőlüđ né mán¤ah men lE
modámi ,meteređ nőh ,meteređ treM
!temetezmen si nabátazálaß
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MELEREä SEDÉ ,TELÉ ŰRESEK
,tnávik tój gidnim mevíđ kansáM
.tnáb rebme nednim sigém megne S
tamórakat matjar kájtaggađtéä
>mosoknáv gem kimöt lekkéksüt S
,kentevenik nátza tnékneleggeR
.modomlá lekkemér tréimA
metelé üresek éb jneppeŁ
!meleređ sedé ,abárahoP
niajrúh >melbek tnal tdasahgeM
,ník a tá lagra} lekkezek daV
,tegnep atjar te€em ,lad a na€o S
.gnarahzőt ógúz ebléđ a tniM
naltáinómrah a devét ahéN
.gnah atđit ték-¤e abravazgnaH
metelé üresek éb jneppeŁ
!meleređ sedé ,abárahoP
temeklel ttepét im ,¤e za zE
>gelimén ántahtđavloeđđÖ
mesése'bgésték tim ,af ¤e za zE
,ttepel men le gém ejnözözíV
me}émer ósodjub nágá ken€eM
.te€ehkédenem sik ¤e lel géM
metelé üresek éb jneppeŁ
!meleređ sedé ,abárahoP
,tetetniket ¤e delőt ,ak}áł
,tev arját iđő pan a te€iM
,ejőre őtetlé rám $nin ken€eM
!péđ na€o ,sevdek na€o sigém S
,kankopan bbagodlob azzohgem treM
.tétezekélme kanđavat A
metelé űresek éb jneppeŁ
!meleređ sedé ,abárahoP
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AäIT A
lánátalú}okla kanpan irá{
lánáđiT ógra}ak a kéllágeM

,ejéleb teis rúT sik a loh ,ttO
.erélebek aj}a kemre¤ a tniM
nedíleđ €o ,námís €o ó€of A
,nebérdem nalattrap el ttogallaB
arágus pan a ¤oh ,atraka meN
.'abárdof iajbah kéjlotobgeM
korágus sorip a nérküt amíS
,katráj tocnát (rédnüt i}}agem tniM)
,eségne$ kietpél ttollah etniä
.eségnep kú&nakras i}árap tniM
ge}őđ-}evöf agrás ,matllá lohA
,kenőzem a ttotrat s ,evtíret tloV
,kedner-ujras ttogável a ne€eM
.ketreveh ,koros a nebv}ök a tniM
nabgásótlém amén netér a lúT
,nav €ámoh rám enneb :ődre sagaM
,eréjef tev tökđü }okla za eD
.erév an€of s engé ahtnim ,na€o S
,nájtrap óslut ađiT a ,lőlefsáM
,nákrat korkob-e&&eker s -óro¤oM
tá noza ,sáli} a ka$ ¤e kötzöK
.tá}rot ak$ulaf sik lovát intáL
nepékekélme péđ káró godloB
.negé za tá katđu kőhlefaĐóR
ketzén evgnerem már lőrbbeđđemgeL
.kecréb isoramrám a tá nödöK
ebdne$ se€épennü zA .jaz immeS
,eb ttetne&&üf ahén ka$ rádam ¤E
aságuz molam a nablovát ¤aN
.aságnod go}uđ tnim ,tlov na€o kaŁ
,nepé nebnelletá melév ,nanlúT
.nebézek ósroK .ttöj ek$e}em róP
,ettetíremelet gim tájasroK
.evteis tnem nátza >tá ttezén máR
,matllá naltaludzom ,námén nattO
.mabál anlov trev terekö¤ ahtniM
tlüdéđ abromám €ém ,sedé mekleL
.lütégéspéđ körö teđémret A
!teđémret ő$id ho ,teđémret hO
?delév inze}esrev enrem vle} €eM
,đtagllah bbákni lütnem !et ¤av ¤an €iM
- .đadnom tebbeđ lánna ,tebböt lánnA

ará}at a metré lejjé őséK
.aráro$av tlüđék lőb$lömü¤ sirF
.knüttegléđeb nađđoh lammiasráT
.knüttellem gnáleĐőr a ttogoboL
:kojázzoh né matlóđ ttözök kebböT
?kotájtnáb si tréim ,ađiT }égeä"
,alór kotlábaik tađđor i}}A
".ajó€of bbarobmájgel dlöf a ő S
lőbmeségredneđ léf avlum pan ráP
.löf trev aságuz gnarah treverléF
,kézgnah !zívrá za nöj !zívrá za nöJ
.kétniketik ¤oha ,mattál tregnet S
,tácnál etpétel ik ,tlürő za tniM
,tá nánór a ađiT a ttotatgáV
,totág a tá etröt evgőb ,avgúZ
!togáliv a inle} atraka lE
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KŐHLEF A
ékkörö :kénlov rádam né aH
.kénagnolláđ tzök kőhlef A
,mes tebe¤e :kénlov őtsef aH
.kénetsef tekőhlef nápuŁ
!tekőhlef a né melevdek ¤U
teki¤ednim mölzövdügeM
ikén modnomle s ,roketzekrÉ
.delev netsi :rokatzováT
mitárab ój na€o mekén hO
.korodnáv igé akrat E
gém nálat ¤oh ,rám kenremsi ¤U
.kolodnog tim ,kájdut si tzA
ah ,tekő né metzén rođkos €O
kenetgeredneđ naklah péä
,nélbek }okla za sé lanjah A
.kekemre¤ sik naltatrá tniM
kettöj ah¤oh ,tekő metzén sÉ
,kaifréf dav sogarah tniM
,lakkonraĐ e ,larrahiv a ¤oH
.kanajvív arlálah-telÉ
a ttotđarriv ah¤oh ,metzén sÉ

,gálivdloh a ,újfi geteB
űh tnékim ,tze laccra }ávlah kő S
.kágoflűrök ,kerévtset}áł
,nabsázotláv nednim rám mattáL
>kenetnemlatlá ka$ ne€eM
,motál ¤ohráka s rokimráka S
.keneđtet námrof¤e gédniM
?kojázzoh ¤ú modóznov tréiM
,inokor kenmeklel kő treM
tláv tokala jú s jú gidnim €eM
.irok¤e za tsáv€of sigém S
mázzoh etniđ nabsám gém teheL
:inatílnosah tőhlef A
,kenmemeđ tnékim ,iken kannaV
.iamálliv sé iű}öK
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...TÁRAB A RÁJ NABÁłKUŁ
,tárab a ráj nabá€kuŁ
,einnel llek kentneä
lánko}á€ ,lénkék$e}eM
.e€eh ikenő $niN
,káed a ráj nabtábaK
,eviđ si gozom aH
zohko}á€ ,zehkék$e}eM
.einnem gém nároK
,ráđuh a ráj nebétneM
,nasrahgem atibmorT
lótko}á€ ,lőtkék$e}eM
.nasro¤ tuf zohrálpáK
,đáhuj a ráj nabábuS
,ikén ajaba&uK
lakko}á€ ,lekkék$e}eM
!ilé tágáliv péä
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ZOHKAJFI RAßAM A
?agáriv $nin ken€em ,náf a $lömü¤ e-đeL
...?agásújfi mázah ,et ¤av gáriv ¤avvA
,kentrek na€o za jaJ

,netsi za etrevgem trem ,si kanna gém jaJ
ne€i ,kajfi ra¤am ,kot¤av it tnim ,lohA
!kenmeret kogáriV
,kizötlötá meklel abájkala őhleF
gitelek lóttagu} ttölöf noh a lláđ ¤U
:nesedne$ ,netétöS
,kenőhlef a nav tnim ,evök}}em anlov aH
keténreveh nakos ,kajfi ,lótisápaŁ
.nelettelé ,trop A
,ketilmedré men gem tetelé za it treM
,ketieső katlov kogalli$ ¤an đégE
!ko}árap ka$ ?it sÉ
azah }égeđ e ¤oh ,sroslab a ajda eN
...ahalav nojlúrođ kotáer nabájaB
.kotánó men gem iT
,atolap újatja-tli}-gidnim keteviä
ado lütsegeres kanludót ,kanludóT
>kegédnev sojaz ,gíV
,meret a gem kilet leggéspén adzáraG
neletmörö za $nin e€eh ttözök keze S
.ken}émezréifnoH
,etelgöđ ¤e daram gila kenketeviä
eb ivöđ tnána¤ kóp tágam noktit lohA
,teteređazah A
,kedrénö za nöj gím ,nav gidda ka$ si ze S
,ketéjröpösel ¤oh ,ajlosavaj tza sÉ
.tetemeđ }ávtih tniM
kanázah a lénkik !kot¤av kégnö¤ €im hO
kangásuih a tnim ,ti}}a ré men e}éF
.amálli$ ódnaluM
,kotár entehtüs pan !kot¤av kégnö¤ €im hO
,kotllálürök te€em ,apmál sik tte€eh e S
.apmál sik úromo{
?mallot mastrám ebim ,teteređazah tneä
,majlozjarel nevíh tedepék ő$id ¤oH
,nepéđ €o ,nevíh €O
,intev ajgof témeđ dár ik ,dlövűbgem ¤oH
i}}emalav tređ ¤ét ará}at körö ¤oH
.nebélebek ra¤aM
!iajbar gásúih ,kódámi}ávláb iT
,inatrám ebmeviđ kogof tokli¤ ,ketreJ
erév nejne$$ef ddaH
.neđel erekis nát ...erketiejef téä
neze mázzoh ketrej ...előt ketrétgem náT
!erséletđerek jU
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LÉä A
,ko¤av őlleđ díleđ ,ógottus na¤ál aM
,kolátés ála s löf nökőzem őledlöZ
,arákaja kóbmib a kelehel tokóŁ
.goláz imleređ űh mokó$ gelem sedÉ
",i}áel péđ đavat ,kotajlí} ,kotajlí{"
"!kotajlí} ,kotajlí}" ,ebkölüf mogus tzE
,tekölpel kitevel nesemrémeđ kő sÉ
.kolujále lőtjék a nökölbek péđ né S
,keđel molavuf dav ,gnah őtlövüs panloH
,melőt léf trem ,rokob a mettőle tekđeR
,sék tlüröđök ,nav sék nebmezek ¤oh ,ajtáL
.melétemel lazza tiajbmol ¤oh ,ajdut S
:ebélüf megeđiđ tze kankogáriv A
"!kotajdavreh ,ko}á€ ővihne}}ök ,aglaB"
,erélebek đő za kanlluh natdavreh kŐ
.kogacak naso}úg ,negedih kotjar né S
tnána¤ ó€of sedne$ ,ko¤av őlleđ ¤ál aM
,nabmolagú} amén tegél a tá mođÚ
,ajdut ehém sik a ka$ temesézetéL
>natdaráf lőrtér a trat élefazah €eM
,lőtrehet a hém sik a lláđ natdaráf aH
,tíđék tezém lőb€em ,điv náladlo te€eM
,taragob }i$ik a međev ermere}eT
.tisélüpör tdaknal őle metíges ¤U
,rahiv őgőb-ógúz ,keđel rahiv panloH
,morájeb tregnet a nomápirap jaliä
,kenkemre¤ nalatni$ a ótínat a tnim S
.mozár nasogarah tékötsü dlöztétöS
:kolálat tójah ah s ,tregnet a morájeB
,mepétik tálrotiv ógobol a ,tá}ráä
,tásros abkobah a morí lavácobrá S
!nebőtökik ébböt innehip gof men ¤oH
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...RÁM KALATTI ,MÖRÖ SEDÉ
,rám kalatti ,mörö sedÉ
,ráhop a za ttel avoh sÉ
?degét kalatti lőb€emA
.ttel éppére$ ,ttöröteđđÖ

,rám kalatti ,úb űreseK
,ráhop a za ttel avoh sÉ
?degét kalatti lőb€emA
.ttel éppére$ ,ttöröteđđÖ
,emörö víđ a pan
.eb ajrakat őhlef
,ajúb víđ a őhlef
.ajúf bbádo sé nöj

se}éF
tétöS
tétöS
őlleä

,ké}rá za tnim ,ko¤av na€O
.kénráj nebőtemet ahtniM
,ődi tlumle ,ődi tlumlE
.őtemet a ¤av et ,¤av eT
nebélejjé őtemet A
.merézev né za zűtóg€oB
ttelef ajrís miajpan tluM
.tezekélme za zűtóg€oB
,őgevel a dzek inlúdzoM
,őj molavuf sövűh ed ,klaH
:idrék avgottus melőt sÉ
?inlé mesos e-bbojgel meN
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...JAB IGÉR A TTÖJAääIV NANNOJU
,jab igér a ttöjađđiv nannojU
,etevök kangálivsám a €emA
,tadagam eđđö ddeđ :lóđ ¤í mázzoh S
- .ebi€ém dlöf a inzatu đgof lE
,geresdah avá¤ a tnim ,tuf mőrE
,lűde¤e ,négnö¤ ,armagam ¤áh ttI
,nát arsázu$úb-gév a ,merév sÉ
.lű¤ ebmeviđ ,tamocra náv¤ahlE
tréim ,lálah ,¤ú lozávotét tiM
?geteb ko¤av trém ¤av ?kolah men geM
?rú samlatah et ,inlú} mázzoh đléF
.kedeji men gem ...?đetđeji ka$ ¤aV
,tlláđebmeđ ,né tnim ,lettelé za iK
!ebémeđ lálah a zén narotáb zA
crah uđđoh s ekéb divör telé zA
.ekéb uđđoh s crah divör lálah a sÉ
.nálat metteré ennel rák gém eD
,da}uđ lad i}}a gém nebmelbek hO
,őnlef ah €em ,avgam ődre ¤e đégE
.da ta}rá süh kansatú tdaráf koS

?ttet a gém nav loh ,matrí ka$ gidde S
,iajpan pennü za kűteb soriP
,epennü gém $nin kenmetelé ¤í S
!inatno llek merév ,ne¤el za ¤oH
ttőleim ¤av ?né tze e-merégeM
arápirap icrah tzök jaz óglaviR
nesedne$ péđ nát :löf kéntahnattaP
?arávol €áhiM tneđ djam kentetkefáR
,gem kolah tsom ah¤oh ,monlah llek gem aH
,telekik sevdek ,evteis le jőJ
,megne ređ¤e gém ssál ddah ,ramah le jőJ
.tedegét ređ¤e gém kalassál ¤oH
,đavat péđ ,disépél gem dsetzőtteK
:őle jőj nasro¤ lórját iléd A
,alav súrob €o telé za rám aH
.ődi ój nájpan molálah ne¤eL
,takogáriv zzoh s ,gédnev agárd ,jőJ
- mor atđup gedir na€o tsom dlöf A ,metelé tlov nalatgáriv rám aH
!moris bbálagel sogáriv ne¤eL
.1 suicrám .1847 ,tseP
NEBÉVEN PÉN A
!iken kotajda tsom ,pén a rék géM
,pén a ű}röđ €im ,kotájdut men ¤aV
?dagar ,đev ed ,rék men sé leklöf aH
?térih ¤röß aĐóD kotáttollah meN
,ketétegéle tő nonórtsav ózzI
,gem étegé men zűt a témelleđ eD
:kotazzá¤iv ¤u >zűt agam za treM
!kotatjar gnál e tahtítđup témsI
,tnávik tledele ka$ nadjah pén a S
>alav tallá gém rokka ¤ohleviM
,ttel rebme ergév lóbtallá za eD
.agoj ne¤el ¤oh ,killi zehrebme S
!kenpén a togojrebme ,táhet togoJ
ge€éb bbatúrgel a gásnalatgoj treM
:itüsár ik s ,né}émtmeret netsI
.itehlűrek men le tézek netsi
?kosogástlávik it kot¤av tréim S
?kotalánit nápu$ goj a tréiM
,tázah a kézređgem kotiápA
.goro$ sádazzi-pén a ajár eD
!a}áb a tti :inlóđ pékke ka$ ,ré tiM
,aj}áhik tedlöf a €em ,gém llek si zéK

...ere }ara za kinűtlöf gímA
?emedré immes ne$nin kenzék e S
:nesögőg na€o kotájllav kik ,it S
!goj a kneim sé azah a kneiM
,nojav keténnet tim lakkotázaH
...?kotatjar entü gésnelle za aH
,kerék temledegne !menzedrék tze eD
.ketgészétiv irő¤ metdelefle djaM
trobođkélme rám ketleme rokiM
?ttotuf ¤ú tto €em ,kanbál sőh kos A
gésirebme za ,kenpén a togoJ
,togoj kotajda ,nebéven tneđ ¤aN
€ema ,dnimsređ¤e nebéven noh a S
.topolđodév jú re} men ah ,lődlE
,ketéit a ajáĐór }ámtokla zA
>ketétev ézök pén a tiesívöT
télevel }áhén aĐór a edI
!télef sivöt a ađđiv keté¤ev S
>iken kotajda tsom ,pén a rék géM
,pén a ű}röđ €im :kotájdut men ¤aV
?dagar ,đev ed ,rék men sé leklöf ah
?térih ¤röß aĐóD kotáttollah meN
,ketétegéle tő nonórtsav ózzI
,gem étegé men zűt a témelleđ eD
:kotazzá¤iv ¤u ...zűt agam za treM
!kotatjar gnál e tahtítđup témsI
suicrám .1847 ,tseP
...TLOV UROBÁH
metlé gidnim tlov úrobáH
,ajtalodnog bbeđgeL
víđ a térév loh ,úrobáH
!ajtno trégásdabaä
,nogáliv a nav géstneđ ¤E
lekknürev¤ef tré€eM
,ótlém inságem taknuríS
>llek knünezrév tré€eM
!gásdabađ a géstneđ a zE
kanálav ketlürŐ
trébé¤e sám kik ,kozadniM
.kanázodlá tetlÉ
,kangáliv a tékéb ,tékéB
,lőt}ékkonraĐ en eD

gásdabađ a nápu$ tékéB
.lőbézek tletneđlöF
nogáliv a đel ¤í ah djaM
,ekéb sonálatlÁ
teknürev¤ef rokka küsseV
.erékenef regneT
,trev¤ef gidda :$nin ¤í gím eD
!gilálahdnim trev¤eF
za úrobáh a ráb nostraT
!giájpan telétI
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...?ÁR KOLODNOG SI TRÉM ED
?ár kolodnog si trém eD
neđih ...?mödőrtö¤ tréM
,mollah mes téríh ka$ géM
.nezi si men ka$ géM
€i ,tjelef ramah €i táH
?ttetehtjelef ramaH
¤oh ,bbűniđólav gém zA
.tteteređ mesahoS
ed ,vle} a men :kájtrat tzA
.tazagi dnom međ A
kenmetih s ,tze mettih nÉ
.tazohrák e$lömüß
€ema ,kenémeđ mettiH
...teređ ¤oh ,ádnom tzA
et ,dle¤éđ ,dagam dle¤éä
!kere¤ ővihne}}öK
,artáh $nin bé¤e rám tsoM
.inetjelef tő tniM
,lőbmeviđ ik ,nenni iK
!ie$nik mekélmE
rokđév ik ,ko¤av sójaH
,tév ebregnet tnedniM
nabójah serü za ¤oH
.tételé estnemgeM
suicrám .1847 ,tseP

{Áł AVRÁ ZA
1
,bbesevek nav le}}él ¤e kaŁ
,tlov pannet tniM
đége za :kiđtet ¤u meken S
.tlohik gáliV
kévet si el ,má}a tlahgeM
:tő abrís A
áer né matrrav lőbmekleL
.tődefmeđ A
le dettiv men tréim ,má}A
,temetelÉ
dévivle előleb rám aH
?temörö zA
.daragus né ,lálav pan eT
?lá¤ah trém ttI
a iđivle táragus điH
.lláđel ah ,paN
e-dollah >dázzoh keléđeB
?tđanap súb A
,má}a ,et ,móđ nav abáiH
.tza dollah meN
a datjar loha ,kollá ttI
.lék amlah ríS
gáliv a sigém ¤av bbeđđem S
.lénigévgeL
,kézegöđ dósropok nődiM
:mégeber tzE
,má}a ój sevdek ,löf jderbÉ"
"!mélüđ sedÉ
sádamátlöf a e-tleklöF
,tedegét djaM
mes amlaris dekemre¤ tiK
!?ttetehtđerbÉ
2
nasoník knátđariV
>né s et ,má}A
,ttetekđer knü$ém siK
tedetlé ólkodlaH
.névzepékleJ

má}a kélav magaM
>lánimladjáF
knézök ákos men eD
...kézekré gédnev ¤E
.lálah a ttöJ
,mesedé ,mák$á}A
tedevíđ óJ
,étnirégem ezeK
éleb tnűđ esérev S
.ttedegedih S
alav lezök nődiM
,gév ü}röđ A
el aráf tdavreh tniM
edök sőse đő zA
.kélurob dáR
né matraka déleB
temetlé nE
,mélüđ ho s ...inlokóŁ
méleb dálokó$ eT
!tedeit A
3
mettetlü togáriV
,arámlahrís má}A
trem ,llek si men tamraH
.ajár goro$ me}}öK
si nátu atloh géM
,né meserek tévdeK
takogáriv nezE
.métetlü tréza kaŁ
a tlov ejőlevdeK
,má}a kankogáriV
ahtnim tésétni péä
:mánallah si tsom géM
togáriv a dsereä"
,tedevíđ dstléf en sÉ
,iteređ tze ik ,treM
>tehel men rebme đoR
}ére za s gáriv A
,kemre¤-ifa&a téK
lassám¤e nebvíđ ¤E
.kentehzeknelle meN

?gáriv a im ,doduT
>agásój kendlöf A
?gásój a im ,doduT
".agáriv kelél A
mettetlü togáriV
.arámlahrís má}A
,má}a lőbgé za eL
?ajár e-đetnikeT
lőbgé za e-dotáL
,tadorís óluriV
lándorís óluriv S
?tado}áel tdavreH
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JAHÓS TÉK
asoráv témek$eK
nabázáhmolariS
lű }égel újfi téK
.nabgásuromođ ¤aN
!kenejlégödlü ddaH
,panóh kenlű mes¤U
noját ne€i panóH
.kangól nebőgeveL
,rob ,leté köttőlE
,keiken llek men eD
najmođ-nehé kő điH
.gem kanlah mes¤u ráM
,lát a nav köttőlE
...gevü za köttőlE
a s ,tlűhgem leté zA
.ttedegelemgem roB
kenlégödlű ¤u kaŁ
>nebkövdek gatagllaH
kanatjahos to¤aN
.nettek a dnim ređ¤E
,đatjahos nátu iK"
"?mosátjap ój sedÉ
tlüpör zöhmőtereä" .mosátjahos né zA
mödlük zöhmőtereä
,temeklel ólkodlaH

,zeh¤enelte¤e zA
.teređ temegne iK
nogáliv e seléä
,ttotál es gem ikneS
ő atlotópik eD
.togáliv đége zA
,erđé mettev gilA
,má}a za tlahgem ¤oH
óz}áel ój }égeä
.már tlesiv todnog ¤U
,téklel ój a modlÁ
,netsi za gem ajdlÁ
nebételé ahoS
!nestje es te}}ök ¤E
et ,márobmic ,et táH
"?láttotjahos tréiK
si mojahos né zA" .lánmobmalag ráj ttO
!kodnom tim djam ...?bmalaG
.ó¤ik segrém ,ó¤iK
a temegne tlov Ő
.ótíbá$ artu đoR
mat¤ahle attaiM
,tamá}a gerö óJ
,tto¤ah ebre$ nátzA
.ttollá bbádo nepéä
téklel đor-mozoktÁ
,netsi za gem ejreV
,nojír-nojrís gitloH
.nessehet si en tsáM
évőklokop kéjláV
,ejppe$}}ök kinedniM
nenevele téviđ S
"!essegé ávúmaH
suicrám .1847 ,tseP
?MELEREä A MEKEN TLOV IM
meken tlov iM
?meleređ A
,ajkatap }}ök nebzí somáä
,atjar ttođú akjas egnöß

,sákjas a tlov meklel enneB
.sátjahos a mőlleđ ótjaH
meken tlov iM
?meleređ A
,egésődre kamladoggA
ebépezök ürűs ttozgnaH
,asátídro kankosakraF
.aságojjiv keréveneD
meken tlov iM
?meleređ A
,kemre¤ aglab sik nalatkO
,tegrek takógnallip A
,avdakađkelél itegreK
.abkorá ¤e kiltobeb giM
meken tlov iM
?meleređ A
,ejődefmeđ ke}émer tloH
,evőđ lóbtanábúb tétöS
ne€ema ,rékeđ sorip ¤aV
.megne kettiv er€ehőtđeV
meken tsom iM
?meleređ A
,keđéfrádam sik náfaĐóR
,keđérü&üf nagív neb€eM
,getegref a ajludlöf ah S
.ketípé tsám ,kolláđ bbádO
suicrám .1847 ,tseP
...TADÁBUS A ,RÁTJOB ,EL DDET
,tadábus a ,rátjob ,el ddeT
,datáh a gem astnáđ ők}}eM
,ettetel si katap a rám ,dotáL
.ettetétel đavat ¤nal a eleV
,katap a €of négév ulaF
,dagad ¤u ka$ elbek réheF
,nebévdekój seléđ dagad ,dagaD
.nekék ár tnigem zénel gé za ¤oH
?egenic a ttolláđ ávoH
?elimelüf ,léttöj nannoH
,ajár modnog immes ,nannohrákA
.ajá€uruf korkob ,jlolad et kaŁ
,ajáf trek sik a tlüdlöziK

>ajár anlov ttőn llot ahtniM
,af ttodosallotgem ,jlüpör en lE
.abdoké}rá lammáĐór kejlű ddaH
,}á€sik ,abtlob a ¤ém keniM
?nát innev đraka tákiltnáP
,lurá tákiltnáp bbeđ őzem a dzéN
.lubgáriv reze kos ,ne¤ni ,tebbeä
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!TOGÁSSOGÁLIV
,a}áb a tétöS
.ke$ém enneb kengé eD
,jé za tétöS
.kogalli$ enneb kengé eD
,elebek rebme za tétöS
,galli$ enneb $nin ,$ém enneb $nin S
.$nis rágus ódavmah sik ¤e kaŁ
,đé uromo{
,dagam detedrih ken}éf iK
,¤av }éf ah ,ssezeV
!eri}sépél ¤e ka$ ssezeV
stígálivtá ¤oh ,né kelrék meN
,nálo&áf kangálivsám A
.nődefmeđ A
?keđel im ¤oh ,né medrék meN
ko¤av im ¤oh ,gem ddnom tza kaŁ
...?ko¤av tréim S
,rebme za kitelüđ tréágaM
?gáliv ¤e nabágam rám treM
ejűrü¤ ¤e ka$ ő ¤aV
,kancnál isáiró zA
?gésirebme even ken€eM
,kenknimörö nönnö e-knüjlÉ
- ?laggáliv órís a knujrís ¤aV
lőbéviđ sám ik ,tlov }áH
trév a atíđiK
,arávaj tájaS
!esétetnüb ttel men sÉ
tréávaj sám ik ,tlov }áh S
átnoik trév A
,lőbéviđ tájaS
!amlatuj ttel men S
kantazodlá ika >¤ednim eD
,tételé ajda'dO
,iđet tréjid men tzE
.kanisrát nojlánđah ¤oh eD
?mes ¤av e-lánđah S
,ze esédrék kesédrék A

"?innel men ¤av innel" a men sÉ
etré ika ,kangáliv a e-lánđaH
?tágam ázodlálöF
,rok a e-nöjlE
kađor a kanlotág te€eM
,kendekeröt kój a er€ema S
?arok gásgodlob sonálatlá zA
nepéknodjalut S
?gásgodlob a iM
>ilel nabsám tze rebme nednim điH
?gem gém atlálat mes iknes ¤aV
tima nálaT
,knüzeven kangásgodlob iM
,kedré mojlim A
ka$ arágus se¤e dnim zE
norátahtál a gém €em ,kanpan jú ¤E
.dnevöjlef rok¤e ed ,nav lúT
!¤í anlov ráB
,kangáliv a ajléc anlov ráB
gáliv a kéndekleme ráB
,élef léc e tsáv€of ,tsáv€oF
!énréle bbótu-bbéle gímA
,knu¤av ¤u ahtáh eD
kizgáriv €em ,af a tniM
,tírivle sÉ
dagad €ema ,málluh a tniM
,lumísel nátzA
,kantíjahlöf te€em ,ők a tniM
,lluhel nátzA
,kiđám er¤eh ik ,rodnáv a tniM
,etréle tőtet a ah S
,gallabel témsI
:ékkörödnim trat ¤í ze S
...ála sé löf ,ála sé löF
!ótatzótri ,ótatzótrI
,talodnog e ttolláđ men gem gém tiK
,ahos za ttozáf meN
?gedih a im :gém ajdut meN
tsepék zohtalodnog E
,ó¤ik a rágúspan geleM
tnána¤ pa$géj nöknülbek €eM
,kiđu$gigév nólal¤afréV
,kizőreket arknuka} nátzA
- - - tetezkelél a ajtjof abknukrot S
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...{OääA EKŐä ,{OääA EKŐä
,}ođđa ekőđ ,}ođđa ekőä
!u&&ah réhef ,u&&ah réheF

,etekef na€o dosroS
.ólloh a tnim ,ólloh a tniM
netsi za deken áda tréM
bbákni si¤av ?tegéspéđ E
,áda trém tejréf a tzE
?péđ a im ¤oh ,ajdut men iK
za évet trém ebdelebeK
?tevíđ gadzag a tze netsI
,tárognoz rédnüt a tzE
.dejréf integnep dut men tiM
...!tređgnah e mánrib né ah hO
,ka$ métniré artanalliP
ttetekđer lótálad sÉ
.sétmeret a nebémörÖ
,kanlad e rám egév ,egéV
¤oh ,modut men sé ,knutlávlE
ahalav gém e-kezéN
?arágalli$ kék demeđ péä
evgneremle metzéneb-eB
,ebdiemeđ kék űrö}öß
ebi€ém regnet a tniM
.nebjé sadloh ,sákjas a zéN
őhlef tétös knüttölöf eD
átíroble €em ,ttodamáT
...tákađjé se}éfdloh A
.lavácro tétös ttöj dejréF
,amlatah nav !rebme ü}röä
,indagatgem tnednim delőT
,agoj nav ttellem a sÉ
.inletevök tnednim delőT
lé trem >gem ,tő metlölü¤¤eM
:lavágoj sé lavámlataH
,letevök tnednim delőT
.timmes ,timmes degne men sÉ
?inteređ tő sepék lánloV
?godlob elév léntehel sÉ
,međih mesahos ,ahoS
.¤av mádiv €o gidnim ahoN
?mettőle né lág€osom tréM
>láttotimá men le megnE
€osom a ¤oh ,modut lóJ
.ajácrolá ke}}ök narkaß

,tnéknelejjé ¤oh ,modut lóJ
,kiđla ne€ém dejréf ah¤oH
dábođ trem ,đatđariv eT
:sedne$ imráb soráv a sÉ
,ajá}at kemér deviđ eD
abkarahop őgne$ ke€eM
tlögem káđđi sé kitlöT
.térév ólmo kendimörÖ
?¤él ővet tiM ?¤él ővet tiM
,tekő gem dzoktá bbálageL
tedegét kik ,gem dzoktÁ
>ketköl abgásuromo} €I
toktá őtísimmesgem jdnoM
,kenlé gém ah ,arkukéljaH
,kanatlahgem rám ah sÉ
...!arkojósropok toktá jdnoM
?tze dénnet ¤oh ,}ođđa }égeä
tős ,donzoktágem dabađ meN
,llek denteređ s denletđiT
- .diőlüđ keze neđih treM
,}ođđa ekőđ ,}ođđa ekőä
!u&&ah réhef ,u&&ah réheF
,etekef na€o dosroS
.ólloh a tnim ,ólloh a tniM
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TELÉANOTAK
,rok$ob a rám meken zéheN"
,rotso za rám meken ü}}öK
,armabál a kozúh támziŁ
.abmokram a kogof todraK
,kanlávubrev ,lóđ akiĐuM
"!ahahah ,kanánotak né kopa$löF
>deđet ne$löb te¤e za tzE
.deđe za nöjgem rám ,motáL
!netsi }ozib ,telé}arA
.ne$nis ajráp ,matlábórpgeM
,kanlávubrev ,lóđ akiĐuM
!ahahah ,kanánotak ,mé$ö ,löf jpaŁ
,ajaba&uk kanánotaK
,ainni sé inne tim naV

ráj arpan tö ?anlov an¤oH
.rácjark ték sarag tahneziT
,kanlávubrev ,lóđ akiĐuM
!ahahah ,kanánotak ,mé$ö ,löf jpaŁ
,đláĐárts pandamrah nednim kaŁ
,đllá táró clo} ka$ si rokkA
,đ¤af men gem ,si nav gedih aH
.đtahjufeleb ,dömrök a ttO
,kanlávubrev ,lóđ akiĐuM
!ahahah ,kanánotak mé$ö ,löf jpaŁ
,llek negi mes sátagotđiT
?lezze lándóljab si keniM
,dogárdan sorop ah :jléf eN
.dorálpák a azzoropiK
,kanlávubrev ,lóđ akiĐuM
!ahahah ,kanánotak mé$ö ,löf jpaŁ
!kiteređ ¤oh trebme za sÉ
,kiköđle ah ,kiđivađđiV
,kizőđđev gím ,ttalaza sÉ
.kiđtet ¤oha ,tuf ¤av látéS
,kanlávubrev ,lóđ akiĐuM
!ahahah ,kanánotak ,mé$ö ,löf jpaŁ
,trájel dődi za gidep aH
!tárokkem ed ,đpak totisbO
?to¤an ne€i đpak trém ,dodut S
.donalpap nohtti ne¤el ¤oH
,kanlávubrev ,lóđ akiĐuM
!ahahah ,kanánotak mé$ö ,löf jpaŁ
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MELEREä A
kenmetezpék löf ketejlÜ
.kotađđú s ,arákanóŁ
,tá návat meviđ kotađđÚ
,ko}ođđa s ,ko}áel péä
,metteređ tekik ,najá}dniM
,keteređ atóimA
kenmetezpék löf ketejlÜ
,ketrej ,ketrej >arákanóŁ
.ketelev kassalum ddaH
,i}}emalav ttöjőle sÉ
!geres péđ ,ermenetsi S
,nav si na€o köttözök sÉ
,keremsi gila rám tiK

,nőlne¤e dnim tekő gideP
,méteređ levvéh ¤e dniM
temleređ a ,abáih eD
,kemre¤ egnö¤ i$ik tnim géM
.né metdzek negér ,negéR
!megése$löb ajtatum ze S
.kélav $löb kemre¤ tnim ráM
sám tima ,rám rokka matduT
,gém dut mes nabárok néV
argáliv a ¤oh ,tza matduT
,negelem tüs pan ¤e kaŁ
,negé za nnöf men pan a ze S
nebé€ém víđ a nnel menaH
.meleređ a pan e s ,naV
kika ,it meken kete¤iH
:'réke$nik kotzodaráF
lánájtnámé¤ nednim dlöf A
>ré tebböt međ péđ ráp ¤E
eklel kenkik ,it kete¤ih S
rév a trégéső$id-ríH
:¤em né}évsö sátđariv ¤aV
¤e lénődrerébab đégE
.ré tebböt óbmibaĐóR
,assagtímáđ ddah rakuf A
,tako}ara őlü¤ A
sevdek a ...né kotímáđ tsáM
.takokó$ tre} lőtke¤löH
laggáriv ka$ sros a mekén S
,mopalak estísekÉ
.nabbaju trébab kerék meN
,matpak gidde rám tima tőS
.moda'đđiv si tza ,llek aH
suicrám .1847 ,rávréjefsekéä
KOGÁRIV A
,kogallab erőzem a iK
,meret gáriv ttözök űf loH
,miagáriv péđ ,kogáriV
!meken kot¤av kesevdek eB
,kéntál t}á€ ahtnim ,motál aH
- .dagad melbek ,tekđer meviä
,kolahgem ah¤oh ,armoriS
.takogáriv ketessetlÜ
,éllem gáriv a kölűeL
.elev ketegléđeble sÉ

,iken kollav si temlereä
?e-teređ megne :medrékgem S
,tré ¤oh ,međih ¤ú ed ,lóđ meN
- .tamiavađ lój itré ¤oH
,kolahgem ah¤oh ,armoriS
.takogáriv ,ketessetlÜ
nojav talli za :ajdut ik S
?e-edéđeb gáriv a meN
tá tah men ,küjtré men ¤ohkaŁ
>ebilüf knüklel nöknütseT
gem ajllah men s ka$ ajlogaä
- .takognahmelleđ e tset A
,kolahgem ah¤oh ,armoriS
.takogáriv ,ketessetlÜ
gáriv a talli za ,negI
,ze alad kanna ,edéđeB
a eđér bbávrud me}él ah S
:zedeljefel malór nabríS
menah ,ébböt mologađ meN
- .takolad péđ e djam mollaH
,kolahgem ah¤oh ,armoriS
.takogáriv ketessetlÜ
,alad gáriv ,talligáriV
,moladő$löb tto djam đél eT
lénimledegnez ¤ál ken€eM
,mođulale tnéknođavaT
giđavat ődnezektevök S
- .talum lakkamlá péđ mekleL
,kolahgem ah¤oh ,armoriS
.takogáriv ketessetlÜ
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...MATßÁV INDELEF TIK
mat¤áv indelef tiK
,metdelefle rám-rám S
löf đnüt trém ,}áel hO
?nebmetezpék arjU
arju löf đnüt tréiM
,laddiácro soriP
,leddemeđ etekeF
?laddajah etekeF
ebmeđe tuj tréiM
,arát$nik deklel súD
kiđtáj ebníđ téh €eM
,arájdóm }ávráviä
inllánelle ken€eM

,sévkeröt nalatđaH
,za óláh sövűb treM
.sévkenem $nin nannoH
ebmeđe tuj tréiM
,epék gásgodlob A
,matlov dalán gím ,yelM
,ebélöf meviđ tlláä
¤oh ,rádamrodnáv tniM
,nejnehipgem nattO
alór ,névnehipgem S
.nejneppörle témsI
galli$ ój men ed péä
!dázzohet megne ttiV
ilrézev galli$ E
,tásros kosójah A
nelteremsi ¤e kiK
,kenzeve nátu gnaH
,tekő ajnov €emA
.kenđev eb}évrö gíM
,tlánđah tim ,tlánđah tiM
.monlálat tedegéT
,lénűtle tnigem aH
,molá ijé za tniM
e ,si me}émer tsom S
,rodnalak őremkaV
nát ¤oh ,ka$ ¤em giddA
,rok¤e kaltálgem géM
tđarrofeđđö ¤oh eD
,mesélelö deléV
irégi men tze hO
- .mes gés}émer a géM
sádnomel a ttözŰ
.abánodav úb A
tárátah kenne ¤oh S
,abáih mésereK
tá}ráđ gésűmle}}öK
,mettev armialláV
gásrádopa$ a sÉ
.mettel ajógnalliP
¤an rám metlűpörtÁ
,tegéseđđem uđđoH
erređ¤e nődimA
,dekélme trélotU
,etpétik tama}ráđ S
nannoju ttodatá S
,kanmotanáb igéR
,nabboj tsom rötö¤ €eM
a rőnötröb a tniM
előt ika ,to€goF
ika sé ttököđlE
.elűrekgem arjU
a nemeklel göröŁ

>e$nilib moladjáF
tze €ema ,zék e-đeL
?estíđefel alóR
,ak}áel ,dezek dstju{
,létteređ ¤oh ,ik ddnoM
a gém ¤av tto ¤oh sÉ
,lénmelezré igéR
el nojlluh ddah ,ik ddnoM
,e$nilib mamladjáF
togásdabađ péđ A
!estnöđök ddah mekleL
ah s léteređ ah sÉ
,lotág im :đteređ géM
metré dondakađlE
?lótgáliv đége zA
,dogáliv keđel nÉ
...đél menetsi et sÉ
...abmiajrak rej hO
- ...?đlémer tebböt gém ¤aV
inlláđebmeđ ah ¤aV
,leđđév a dőre $niN
őlűse¤e te€eM
,lef zédi knümlereä
gásgodlob a ¤oh ,ddnoM
,llek men lótsám ikneS
körö melőt ahráb S
,le tđeker sálávlE
e knieklel ¤oh ,ddiH
tájtopallá soníK
si kogodlob a géM
!kájgof inle¤irI
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TELÉTI ZA
,mattotuj erégév s mázopal teketenétröt A
€ema ,ma€ofrév ?etenétröt gésirebme za im sÉ
,ik dere kannadjah a lubiálkiđ őđevebdöK
.giknurok el €of naltadakađ nabáđđoh¤e sÉ
esénehip $niN .rám tnűđgem ¤oh ,keté¤ih en tzA
.nebélö regnet a ka$ ,ne$nin ,kanrá tderegem A
.ajó€of uđđoh rév a djam dakađ ebregnetréV
tekőnim ,indelezök kotál takopan setenetteR
ekéb inatsom a s >gáliv a ttotál men giddE
anátu kanmálliv €ema ,dne$rís ama ka$ zE
.inzőle atkođ tségröd}}em őtídnerdlöf A
,ődnevöj uktit€ém tétös et ,tadolo&áf motáL
e ,tézüt irédnüt sétjes a návtju¤¤em ,sÉ
,attala nav tto ima ,lótta s ,kotáltá nolo&áF
kölűred ervdek dnimsređ¤e s ,modo}ođi ,kodazroB

arjú enetsi úrobáh A .najaliđ kölürö sÉ
návtírođ abákram tájdrak s tájlécnáp iđevlöF
,nogáliv eđđem a dlugáđgigév sé lü aróL
.ajíhik ,arladaiv őtnödle ,tekepén a sÉ
:inllá gof ebmeđ ze s ,rokke dlöf a đel tezmen téK
,ékkörö etđev gidde €eM .kađonog a s kój A
amladaid ¤an őslegel eD .ój a tti gof inzőß
,teléti za đel zE .¤edniM .lűrek ebregnetréV
.latlá iakja kátéfórp ,netsi trégi te€eM
,telé za kidődzek nátu ze s ,telétí za đel zE
knünlűpör eb}}em a etteré s >géssevdü körö zA
.inlláđel erdlöf a gof }}em a trem ,gésküđ đel meN
silirpá .1847 ,tseP
MÜKSE ŐSLE
,úif sáloksi ,gém kélav úiF
sázáloksi za sé >sevé töneziT
€ema ,gű} zéhen ¤an ,tlov gű} evzén máR
,tlöpmörö$ núromođ gitsepan matjaR
.ttotđairlöf-löf si lóbmiamlá gém S
,lórmagam tögű} e mat¤áv inzáreL
.tza norá nednim mat¤áv inzáreL
,keletteređ ¤ú rokka ,rokka ráM
,le€€édevneđ ótju¤löf-gáliv na€O
- !gásdabađ tneđ agárd ,kelteređ tsom tniM
tnékim :lőlef dóm a mádoklodnoG
...?te$nilib a malór el mántahtíkaä
mázorátahle s ,kettöj keđéniä
,kölév innemle sé inllá köjézöK
romo} tdagarzöhdlöf a rábah ,lE
,si enlelötá levézek tékdniM
kanmá}a sé aktá kanmápa rábaH
,miasrátitú kenđel iű}öK
.ke¤el nelteggüf ¤oh ,dabađ ¤oh kaŁ
ádutgem edmá ,anlov metnemle S
,mótínat tamokédnáđ ódazál E
,ttogofle nájpan kansáludni za S
,tájatja kanmábođ áku$ már sÉ
gásasrátđéníđ a gím ,matlov bar S
.tráj eđđem ,eđđem lút noknurátaH
...!abáihdnim ,amrál ,ségrö}ök ,sáríS
,đéniđ keđel men ¤oh ,rám tjáf za meN
.kenetíređ}ék indaram ¤oh eD
,nemeklel ttegé sétíređ}ék A
.lúnaltatahtlo ,zűtgörög a tniM
,temesévükse ősle mettet ttI
,nebmönötröb kédnom tükse tneđ sé ¤aN
,đel ajlécőf ¤e kenmetelé ¤oH
.inedzük nelle gáskonraĐ a :ze S

,mettőle tneđ na€o si tsom ükse ze S
,nabtanallip ősle za tlov ne€imA
,netsi samlatah a megne gem nejrev S
,si nogálivsám a gém gem nejreV
!metjelefle tükse ze ahalav aH
silirpá .1847 ,tseP
LŐRMELERÜT A
a s kákrib a et ,melerüT
,e}ére ő$id karamaä
?gem kalajlunat tedegéT
!erékenef lokop a jneM
eb doráj súdlok tnim ah¤oH
:tekédenem đrék s tedlöf A
,melőt en ka$ ,lohráka jréK
>degét eb dagof men mevíä
,ótídóh tnim ,dorájeb ah S
>togáliv a lalladaiD
,đel meviđ ze s ,alkiđ ¤e đeL
.dogáv men tedeven er€eM
,amlađ tlepé$ik ,melerüT
kangáliv ú¤ráb a te€eM
,kanlurá tnékkođálak tleT
>kanákallój lóbdogam kiK
a lőb€em ,kézaf serü eT
,etteik tlöfjet a ak$aM
,avtátjáđ tsom én$ákađ a S
.ettellem llá avlávó$jeF
?im ,modut men ...et ,melerüT
!kallátu tnim ,kellölü¤ tniM
tto ,detedzek nav loha treM
.kangásgodlob a nav egéV
,entehel godlob dlöf a hO
,lánlov men et atjar ah¤oH
giddadnim ,đél atjar et gím S
.lánromo} a knudaramgeM
,aktá telé et
!ablokop a el
tadáfop túr ik
!atlot erdlöf

,delev lE
,delev lE
,le nejle{
péđ a errE

silirpá .1847 ,tseP

EBÉV{ÖKKÉLME .A .F
'abáilbib a rábe¤ú datsavlO
?tétenétröt ósrok-sojalo zA
abáih ¤oh ,alór avrígem nav zA
.kéletgem gidnim arju trem ,ttölmÖ
>ejék telé za ósrok-sojalo zE
,takodnolob a mogacak trézA
ejéleb tekövle} kájtrám gila kiK
.ttaim sádokládzag nelet€éđE
ajtagotjah nabko&rok úđđoh $löb A
>nalatnu tévden sedé ósrok E
,ajdut lój nődima ?kéndokládzag tréM
.nav elet témsi nebcrep nednim ¤oH
.26 silirpá .1847 ,tseP

KEZÉTIV SOßNOR
intetzötlö si né mándut löF
,temesrev ebkétrém s -mír péä
intagotálgem őlli tnimA
.tekemret igásasrát A
,kajfi e}eh men miémđe eD
,kanassalum ¤oh ,kenlé kiK
lezzék sű&đek ,evzötrüflef ¤oH
.kanajráj abótagotáL
,ú¤á za gröd men ,drak a gne$ meN
>gem etpel molá-adĐor A
ú¤á za s drak a ...crah a trat eD
.kenedzük kémđe tsom tte€eH
nabáta$ a si né kollá ttO
!modazáđ ,tzök diánotaK
¤e-¤e ...lemmiesrev kozátaŁ
.molad nednim }égel socraH
,kezétiv ed ,ke}égel so¤noR
,gáv nartáb ,locrah nartáb dniM
agásrotáb kanánotak a S
.káhur a men ,téđid iđeT
mi}émetlök ¤oh ,né medrék men S

?temegne djam e-kenlélúT
e nálat köinse llek le aH
.kenesse ddah má :nabátaŁ
loh ,v}ök a đel tneđ si rokka géM
,kanađgu} miémđe tlahgeM
kik ,za ejőtmet kösőh treM
.kanatlah trégásdabađ A
silirpá .1847 ,tseP
ICRAM DLÖZ
,evdef $nis eb €ema ,telűpé úgá¤éN
,evletđerek no¤av kanáfótđaka €eM
,aságorák kólloh ttellem afótđakA
.asám nabgáđro ték kanicraM dlöZ tlov meN
,albazléca se}éf nabájáđ óki$ jeP
.atparah óki$ a ah ,tárkiđ a at}áH
,létlüpör ,láttotuf et ,icraM dlöZ ,atjaR
.léđ a ttopakle tik ,gnál ógobol a tniM
dettehev loh ,icraM ...!iđetgem ka$na¤U
?tedegni ógobol ,tadá&ag ógoboL
,lóbtalo&ap réhef kátrrav kék$e}em péä
.lórdakaja sorip kojíd etré ttel kóŁ
.ko}á€ a kétteređ ,icraM tlov }égel péä
...!kanánlov nai}}a si manátu né aH
,asálóđ gnarah tlov ,tráj icraM erremA
.aságobod sognah kenvíđ semleređ koS
?nájámzi$ návodrok ú&nakras tlov keniM
.nájápirap }érös ttogof si óđ péđ A
arámáđ cnát a táh menah ,ól a si meN
.arákras ajámzi$ tőgne$ a ettereV
>atlunat men ,icraM arcnát a ttemretáR
.anlov kattahlunat nakos előtő eD
,akiĐum a tlóđ ah ,abádrá$ a tréteB
.atkargem nára¤am ¤uma levvdek jaliđ S
,ebiedre }okaB ő ttozoknávik meN
,eb kizetjer javlot knéléf a ka$ adO
,őle kirgu nanno ,kivúb ézök korkoB
.őnem arra ika ,nokrot ajdagar ¤U
,ajá}at sedner tlov ¤ábotroH kanicraM
,a€árik sáiró kátđup a ,¤ábotroH
satu za s ,arájkís túgáđro za tlláiK

.ssalum-en đel djam ¤oh ,attál lőrsépél záä
:ttotláik ¤í icraM ,ttöj satú gadzag aH
"!dolálah llek men ah ,le}}éđre za edI"
:nesevíđ atdnom tze ,ttöj satu }égeđ aH
"!netsi za gem nojdlá s ,me}éđre za eđeN"
atđup ikenrev¤ef ,atđup ikenrev¤eF
,atzoko tálálah icraM dlöZ ój }égeä
a¤á solálah tlov telüpé úgá¤éN
.aságorák kajrav alad isétemet S
silirpá .1847 ,tseP
...MODOKLODNOG LŐRMESEVDEK NÉ AH
,modoklodnog lőrmesevdek né aH
,motalodnog nednim gáriv ¤e-¤E
,mesevdek péđ ,dalór modoklodnoG
.mes tebe¤e ,gitsepan međet tzE
erév }ara pan őnemel a €oF
.eréjetet ke¤eh níđaloiV
,keteređ tik ,melőt nav bbeđđem géM
.ke¤eh níđaloiv a koza tniM
?artagu} lőrtelek pan a ráj tréM
,arra né kénráj men ,kénlov pan aH
,élef telek né kénráj lórtagu{
.lé netelek tto }á€ bbeđgel a treM
,galli$ itse za ergé za ttöjleF
,golli$ nesönölük €o tnigem aM
,abáhur ipennü ttözötlöleF
.attál temesevdek trem ,tréza náT
?máĐór ,kaltál rokim ,kaltál rokiM
?mázzoh lezök tnigem đeđel rokiM
,ebdemeđ rám kezén rokim nojjaV
?ebmege kideteh ,ebdemeđ péä
sujám .1847 ,tseP
ZŰT
,indahorle koraka meN
>nabrá$om a afzűf a tniM
a tnim ,ingé koraka lE
.nabájgnál kegellef a ¤löT

nojdaram zív >mekén llek zűT
kanlah a sé kanákéb A
kik ,kankátéop đor a sÉ
.kanlo&&uruk ardóm akéB
...!zűt ,memele né za ¤av eT
,nebmetelé matzáf takoS
,ttozáf takos metset }égeä
- .meklel gidnim tlov gelem eD
,ak}áel péđ kelteređ ,reJ
>le€€édevneđ kelteređ ,reJ
nebnölüksám !¤él sezüt eD
.levérih netsi đtehemlE
.mántahi !trob ,sorám$ok ,jeH
:đel seziv ah trem !trob atđiT
a dó$nak ah ,dtehnöđökgeM
- .zehdejef men ,mogáv zohlaF
,telé za ze telé ¤i kaŁ
...larrob sezüt ,la}}á€ sezüT
- metdelefle djam tima - sÉ
.lad a le gém tahdaram meN
,tlad sezüt ed ,tlad kotajdnoM
,evle} a ik nojdakađ treM
lótálad ¤oh ,lolad ¤u iK
.evlezütlef víđ a ne$niN
,indahorle koraka meN
>nabrá$om a afzűf a tniM
a tnim ,ingé koraka lE
!nabájgnál kegellef a ¤löT
sujám .1847 ,tseP
MESREV BBEäGEL
,eđđö rám né matrí tesrev koS
>nalatnođah kinednim men S
,ezzeređgem meríh €ema eD
.nav artáh gém srev bbeđgel A
le$$éB nadjam ah ,za đel bbeđgeL
,lláđebmeđ ajúđđob mázaH
levé¤eh modrak ógolliv né S
!lálah :morí tze ebvíđ záä
sujám .1847 ,avlaf€áhimrÉ

17. 1847 SUJÁM ,DŐDRE
,mopan ipannet a setezeveN
.monallah ttellek takoglod a$ruF
,melev ¤u tnáb za ¤oh ,ejé$nereä
.meteređ tá}áel a kenikA
,sám si ti}élef ka$ anlov ttodnoM
,sálláúđđob a im ,ándutgem djaM
,erőzem a anlov knutlláik djaM
.erév sorip an€of erőzem dlöZ
,kense mekenné ¤oh ,náj¤ah gém eD
,kenmeviđ jáf nabboj ima ,nav jeH
,mekenné jáf nabboj lakkos gém zA
.mesevdek ,kanatnáb si degét ¤oH
,đdevneđ ,meklel sedé ,đdevneđ takoS
.đteređ temegne trem ,tréza ka$ sÉ
,tesevek ¤e gém jrűt ,mobmalag ,jrűT
.tedesédevneđ motđakađgem 'jaM
,megéselef né za ređ¤e ka$ ¤éL
,negéskerekdlöf a doráp đel meN
,'abáglod gásgodlob doráp đel meN
!argálivsám a đ¤áv si men ka$ géM
.18 sujám .1847 ,dődrE
...TÉSÉLÜPÖR MEKLEL IK ,{ÁEL A LOH
tésélüpör meklel ik ,}áel a loH
?delűvik et ánríb intevöK
melűvik né ika ,ifréf a loh sÉ
?tehlűremel eré€ém deviä
nájpan sétmeret a >knülli zohsám¤E
...im evledner rám knutlov kansám¤E
,teknieklel eđđö ettötök netsI
.inatđalávle sepék men rebmE
za knáer kenejröt ddah s kő kenröt tniM
>levérev¤ef sádĐor kedrénÖ
a tsápa$ a ne}}ök im kujtíráhlE
.levéjeđđevĐárav melereä
kenne ,sőh bbo¤angel a meleređ A
...iamladaid bbötgel kanálaV
,teknieklel eđđö ettötök netsI
.inatđalávle sepék men rebmE
,lemmeleređ őgé tsám¤e küjtereä

,ak}áel ho ,¤av tneđ ,atđit eT
,ajtlof si tlov ah¤oh kenmeviđ né za S
.ajgnál memleređ étegéeL
€em ?tézüt knülbek le kotánatlo tréM
...inallá ótlém si ttölöf rátlO
,teknieklel eđđö ettötök netsI
.inatđalávle sepék men rebmE
sé ,déit ,mola¤na péđ ,ko¤av déiT
!erkörödnim ¤av mé}e za eT
giárátah telé za knüpél ttü¤E
,erkesivöt ,arkáĐóR
,knütlé kutlúsubtá ,kütlürötá ah S
...inalrop nabrís a knugof ttü¤E
,teknieklel eđđö ettötök netsI
.inatđalávle sepék men rebmE
.18 sujám .1847 ,dődrE
...ROP ITÚ ZA LÜPÖR
lagra} ,dlöf a gobod ,rop itú za lüpöR
.laggavol }égeđ ¤e apirap tlüđőb A
,togavol a ól a lőbégre} at}áhiK
...abál ki¤e tdaka eble¤nek a jah eD
,topallá ú}ođi ,élef gé za lapplaT
,'abárop dlöf a nnel tto gidep levéjeF
,levétrüf etekef irpös trop ókaf A
.levérév akolmoh tísorip tekevök S
,gavol nelté$neređ e tnim ,ko¤av ¤ú kaŁ
,nátu agam locruh apirap jaliđ tiK
,garah tteđeveđe za temegne locruH
.nát ajtna$$ollejjéđ si temőlev¤a géM
,mejef nalatgodlob andakađtéđ ka$ráB
,ajár pan a tüs men ,za dlöf rápok si¤U
,meret enneb ima ,talodnog tétös kaŁ
.ajávdud ,esivöt kotalodnog tétöS
,agam netsi za tnim ,tamáĐór metereä
,kené¤nö¤ ko}áel ettetmeret tő iK
,kenjé za galli$ a ima ,meken ő zA
.agalli$ őlködnüt gésűh a mőtereä
,agáliv mogalli$ ,dár ttedekđere döK
!léttel }ávolah eb ,dár ttedekđere döK
,abáih keletrék ,lótdápa keletréK
.léntelelef gedih tebe¤e matpak meN
,metrekmo$idarap péđ ,delőt ketzűlE
>dettőle llá trő tto ika ,la¤na men eD
detré et !le knutláv erkörö men ,jléf eN

.metrem ti}}a rám ah ,kerem si tebböt géM
,totamrah a pan tnim ,anlov kelettivlE
,televelaĐór a őlleđ itse za tniM
ttotalkaz a ,levőđđevlí} a tnim ,tsom eD
!delev le ke¤em ¤u ,nálđoro ttezbesgeM
.20-18 sujám .1847 ,dődrE
NABÁ{ÁB
a nneledi ko¤av erlö rezE
,nebélö dlöF
kizá}at jé körö iső za loH
.netétösdaV
arágus őtekđer apmál sik A
,arácra jé nodroz a zén evléF
.bmalag a arsas a tniM
a s lótkogáriv a erlö rezE
,lótgálivpaN
$nis lokop a rám nát !erlö rezE
>lovát nennI
?nablokop a ko¤av si nneb rám ¤aV
,nav tto azáh nátás a trem ,enneB
.meret }ara za lohA
,a€árik $nik ,nátás ,melleđa}áB
?metré đda tiM
dekénet temevíđ ah ,đda ti}}eM
?merégilE
,melleđa}áb ,etđöj ,gem knujduklA
,mevdek inőjel tlov ređ¤e ze tsoM
- .ahos ¤av ébböt đtál ¤aV
a trem ,abáih sé ,matráv ,matráV
a€árik $niK
,nebégemöt kálkiđ a tdaramnneB
.allá men iK
?gem tnelej men tréim ?ik tllá men trém S
,kegle}e ¤oh ,atdut trem ,tréza kaŁ
.ódale men mevíđ ¤oH
kenvíđ e ,ódale men meviđ ,meN
,ará ne$niN
kankosamlatah a eb za ¤em meN
...abárát$niK
,kengés}égeđ a né motđolejjéä
,kenlé neléftú sé nabó}uk kiK
.téđ motđo ne¤ni kötzöK
.25 sujám .1847 ,a}áb¤aN

...TAMÁKSILUJ ERGÉV MORÍB
,tamáksiluJ ergév moríB
,tő moríb erkörödniM
rám motahllav kenmé}e zA
.ttőle gáliv sé netsI
gém sé ,mevdekój rám ttöjgeM
>motanáb le tto¤ah meN
kajgo€osom ¤av e-kajríS
.modut men ?nebmömörÖ
,rebme za za táh ko¤av nÉ
?kédevneđ ti}}a ikA
,pan }áha néviđ kenikA
.kévükef kotá i}}A
,rebme za za táh ko¤av nÉ
?bbagodlobgel a tsom iK
,đel gáliv gáliv a gim ,iK
.pak men tráp nabgásgodloB
kanánalluhel rám ka$ráB
!kelevel s kogáriv A
trem ,mođavat đel đő za tsoM
...keđel }égelőv rokkA
,ebővöj a kezén men eD
,tehel men menzéneleB
¤oh ,pan se}éf na€o za treM
.tememeđ ántíkavgeM
,mogálivdloh ,ketniket dáR
,ődi tlum ,ketniket dáR
bbedíleđ ed ,péđ €o etniä
.őle jőj laddaraguS
,kétlöt alán tim ,pan agárD
!pan agárd ,lénmesevdeK
télkörö ¤e nebgéssövdÜ
.tanallip ¤e nabáttuf S
,zohmagam tő matnovadO
>mélef tő matnov naklaH
őslegel nődim ,ttegé tniM
!mélehelár tamokóŁ
!makja lutácra ttegé tniM
,tégelem mezré si tsoM
tdavlole ¤e menneb ahtniM

.téđ an€of ajrá-zűt paN
,rám keléf mes lótrís a tőS
,temegne djam tűhgem ¤oH
ajgof si tto gém gnál e treM
.temevíđ intígeleM
.28 sujám ,1847 ,rámtaä
NOKÍS I{ÉTJAM A
,lütmőteređ sedé matlávle atóiM
>melev lűneletnűđ ,ekélme tlov meleV
t€árik itelekpan moráh a tnimalaV
.meleređ a megne trésík ¤u ,galli$ A
,mogalli$ péđ ,le j¤ah ,meleređ ,tsom le j¤aH
>metré avoha ,ze €eh ólav deken meN
,dáer ketev tlo&áf ,đdaram men le ah ¤aV
.nerétata$ a tá jőj evtökebmeđ ¤oH
,erét kanáta$ tneđ ,kís a ze rétataŁ
,atjar kanálocrah trégásdabađ a treM
lőbdezek ólkodlah ,gásdabađ avrá hO
.atrava$ik trev¤ef a sálurá kodnU
,katvív tréázah a tti kik ,kösőh a sÉ
,kettel kótufnödlöf ,kósodjub naltázaH
,kátlurále tázah a kik ,kortal a sÉ
- !gem jdeper en ,mevíđ ,víđ ,ho ...kenől karU
,ődi se}éfőrev ,nátuléd iđavaT
>kanlágodđu kőhlef réjef sik negé zA
a ¤av ?tropo$őhlef e nát geresu&&aH
?kanálahle tti kik ,iemelleđ kösőH
...mödőnüt ,mödőnüt ,mettölürök nav dneŁ
?ke¤em men bbádo trém ?tti gém kollá tim eD
bbű}röđgel matdnomle :ellek tima ,mézgéV
.teme}}ök bbetneđgel matrísle s ,tamoktÁ
.30 sujám .1847 ,}étjaM
...DEIT A NÉ ,MI{E ZA ET
,deit a né ,mi}e za eT
!gáliv a llá knükeN
,ttölöf knüjef pan a sagaM
,táleb tedlöf eđđeM
,tahle emeđ giddema eD

.tabbagodlob knulán tál meN
,máĐór né za }áel }i$iK
.'ebmelö za réflE
,máĐór né za }áel }i$iK
,eklel a má ¤an eD
,gáđro đége eklel máĐóR
.gáđrorédnüT a gidepgéM
,tuj ebmeđe máksiluJ aH
,kotál si nebtétöS
eklel se}éf ,emeđ se}éF
>togáliv máer tniH
,a€káf ték e mettőle aH
- .abgáđro}}em a kotáleB
,má}asedé ,gém e-doduT
?matlov kere¤ rokiM
ttőle knuzáh náctu za nniK
,nabrop a mattođtáJ
:ebmejef a tráj za tto ráM
!ennel €árik melőleb aH
,má}a ,rokka létteveniK
,létteven tűzióJ
ne€i nebéjef daif ¤oH
.lék talodnog aglaB
,ttotagllahgem netsi za eD
.ko¤av €árik ,ttetígesgeM
atóim ,né ko¤av €áriK
.tamáksiluJ moríB
nemevíđ ed ,nemejef meN
.tamánorok modroH
ajáksiluJ atdameđE
!ajánorok }ara mevíä
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KANICAL {ARA
,et icaL
?e-dollaH
,edi reJ
,modnom ah ,reJ
,motnob-motnoR
,nebmelö za netti gem jlÜ
nebnölük trem ,jnaccom en eD
,inpí$ kallálat geM
!in ¤I
?jáf e¤U

.jlábaik en táH
,ddeteb tadajáä
,tedelüf ik dsi} S
>tupak sik a tze ik dsi{
tuf im ¤oh ,dotálgem djaM
...ebdejef tá atjaR
.ekpel akrat sik ¤E
,esem sik ,ekpel akraT
.ebijef icaL eb jlláä
.sođújab¤an ,rebme ¤e tloV
.zohtúk a tnemlE ?tláni$ tiM
,'ebredev a ziv tlov men eD
.etremelet ,tágam atpaK
kenim nojav sÉ
gem ettetíreM
?terdev a tzA
tetrek a náT
?ainlo$olgem enéK
.a zib men ...?kéntahi ¤aV
nebézek a lerredev tleT
,nepéđ gallab erőzem A
>ttezénlürök sé tllágem ttO
?tehlélmeđ tim nojav e}jE
?tobábiléd se}éf a náT
...ttotál takos rám ta€o điH
?tá}rot ulaf déđmođ a ¤aV
...tál takos men gem noza điH
,trebme za tza nát ¤aV
trednek a ttoma iK
?ajdroh abótatzÁ
.ajdnog ne$nis arrA
?táh nav eriM
!táttagubE
ttegév im ,modnomgem ka$ ráM
,tegésőzem a tá izéN
?ik atzoh trém teziv A
.inetnö raka tégrÜ
:ininiN
.egrü za ttO
,egrüf im ,űH
!dalađ tniM
,tanalliP
,nav nnebado S
.nabku€ a nneB
,tser 'es knürebme im A
tsene¤e lagra}adO
,éllem ku€ A
étnöeleb S
>teziv redev A
.ttel elet gikroT
egrü sik }égeđ A

,etrüt gibarad ¤E
,ttođámik ka$ nátza menaH
.ttozátá si egni za géM
,kétpi$ noka} nájáđ ku€ A
,kéttivazah ,kétpi$ noka{
...natsom S
...nav ttI
,nabmiajraK
egrüf e treM
egrü sokjaP
!}ozib et ,icaL ,¤av eT
.10-1 suinúj .1847 ,atnolaä
!GÁLIV A PÉä łIM
rok¤e e-mettih nÉ
?tetlé za kankotÁ
,nödlöf a matg€ob nÉ
?tetrésik ijé tniM
mocra itegélE
- !gnál ine¤éđ A
,telé za sedé €iM
!gáliv a péđ €iM
kanmorokujfi daV
,tlobmotik eđévléä
levémeđ atđit ,kéK
,tlob}}em a el g€osoM
erkiekemre¤ tniM
- ká}asedé zA
,telé za sedé €iM
!gáliv a péđ €iM
túb ¤e mopan nedniM
,lübmeviđ ik lálmoß
,víđ e galojú treK
,lüdlöz eritléđ €eM
a tíriv enneb sÉ
...gáriv akrat koS
,telé za sedé €iM
!gáliv a péđ €iM
tik ,moladozib A
,kézűle lutúr €O
nannoju larrak téK
,kédőzüf ermekleL
lórtu ilovát tniM
...tárab igér ttöJ
,telé za sedé €iM
!gáliv a péđ €iM

,ebmelezök ketreJ
,kotárab igér óJ
.kanúna¤ a zén meN
,kotár emeđ la$naK
gödrö za metrevlE
...táifaj&a zE
,telé za sedé €iM
!gáliv a péđ €iM
ebmeđe ah gém táH
,mogáriv ujfi tuJ
e ,}áel anrab A
,molá ilanjah péä
,kodámi ¤u né tiK
- dámi megne ik S
,telé za sedé €iM
!gáliv a péđ €iM
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INÉN IRÁS
,inén iráS loggug nöböđük A
,inőn rám raka men >llá men s logguG
,arro lemmeđapáp evlegre} naV
.ajrrav téjődefmeđ nát ...tagorraV
gém tednek rokim ,jeh ,inén iráS
!kétzeven kanmogúh ,kanmákiráS
,nájáhur tlov nnel tto gidde imA
>nájácro cnár a tsom nav nnöfadO
,ajáhur nákered gól-gíl ¤ú kaŁ
.av}áh anlov laválliv ár ahtniM
gém tednek rokim ,jeh ,inén iráS
!kétzeven kanmogúh ,kanmákiráS
- mozáf etniđ ,motál ah - ,lét ajaH
,nođáv ttetíréjef a tnim ,réjeF
,nebéjetet ejef lű nasazrob S
.ne}émék a keđéfa€óg a tniM
gém tednek rokim ,jeh ,inén iráS
!kétzeven kanmogúh ,kanmákiráS
,emeđ tájtu za ettev élefeB
,eri€ehőtelüđ igér tnúáR
,nagív men ,núromođ golsip nneb ttO
.nabrís tdaksoreb a apmál tniM
gém tednek rokim ,jeh ,inén iráS
!kétzeven kanmogúh ,kanmákiráS

,anór sedne$ s atđup ,anór elbeK
>anóv 'es víđ attala rám ahtniM
,naltaludzom ed ,víđ a gém nav ttO
.nabbod evtévle ka$ ,ahén ¤an kaŁ
gém tednek rokim ,jeh ,inén iráS
!kétzeven kanmogúh ,kanmákiráS
,gásújfi za úif ólzokét ,daV
,tágásadzag ajróđ lakkoram téK
,gésnév iroguĐ a ,ajpa nöj eD
.té$nik ttolrazaple ideđađđiv S
gém tednek rokim ,jeh ,inén iráS
!kétzeven kanmogúh ,kanmákiráS
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{OROT AKNOŁ
...ttelef gásanór a llá }orot néV
.telezpék a điv abdazáđ tnűteL
,kalaf e nadjah ketzén ne€éveK
.kanattotrat tlej tneđ nokumro treM
>lej tneđ e tlov ajólđáz gásdabađ A
.lekkeleđ ódoksaiv a ttođtáj kaŁ
,étegnel galóvih tá}ráđ soriP
.éle ttöj natnáđle ,tlov rév nebik S
,konjab ujfi kos a ab}orot a tlűß
,kotjar aságolli$ kentezötlö-craH
nebbese}éf lakkos lénkörev¤ef eD
.nebkömeđ gásrotábsőh a ttozráguS
gima ,đel enneb s ,drak a nabknukraM"
"!kirötgem knucnálbar ¤av knü}éfmeä
,ttoguz nnik rokke €em s kágosrah tzE
- .tlov ajgnahđiv jaz e ségröd}}em A
,atóze védazáđ ¤e tlőd abrís A
,ajógobol ébböt kan}orot a $niN
,ttokubel ólđáz igásdabađ A
,kokonjab ő$id ,kotđula si iT
,ketetsele bbákni nodabađ kiK
.ketejlé nabgásaglođbar ¤ohmeS

,lűde¤e-se¤e gém llá }orot A
.lűd armolah rám panloham si zE
,záv atđup ,avrogom ,mor neltédI
.zá}at mes iknes ttözök ialaF
,tnebado kiđkef dazáđ tloh a kaŁ
.dne$ além ,uđđoh a eledöfmeä
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...ZIVÓłOF NÉ KÉNNEL
,zívó€of né kénneL
,ajrá ma€of i¤eH
tájtu sobarad iK
...ajráj ttözök kálkiä
mőteređ ah ,¤ú ka$ eD
,anlov ak$alah siK
el s löf anđú nabmiajbaH
.avlokcibul nagíV
a ődre dav kénneL
,náladlo ték ó€oF
a lekkegetegreF
...mánalláik tocraH
mőteređ ah ,¤ú ka$ eD
,anlov akrádam siK
tto sé tekđéf entü menneB
.anlolad nomagÁ
kédalmoráv kénneL
,néjetetgel ¤eh A
tamosálutđup súB
...néde}}ök ka$ ménneV
mőteređ ah ,¤ú ka$ eD
,anlov }ékper a ttO
laviajrak dlöz ólu}lE
.an€of armokolmoH
óh}uk }i$ik kénneL
,nnel 'eb¤löv ttetjer A
lebbes atgáv-ősE
...nemeledöfamlaä
mőteređ ah ,¤ú ka$ eD
,anlov zűt a menneB
ed ,nák$assal neme€ehzűT
.angobol nasajá{
,baradőhlef kénneL
,ólđáz ttepéteđđÖ

ttölöf játnodav A
...óllágem natdaráF
mőteređ ah ,¤ú ka$ eD
,anlov ta}okla zA
lürök mocra }ávolahsúB
.ango¤ar nasoriP
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AłÓG A
tza kisám ,tze ki¤e s ,rádam a eléfkoS
,ilevdek bbáknigeL
akrat gidep tzama ,asálóđ seké tzE
.itetlevdek alloT
zehgésretsem-lad a ,mattotđaláv né tiK
.rádam a za tré meN
,nebétekef giléf ...magam tnim ,űređ¤e S
.ráj nebréjef giléF
bbesevdekgel ttözök i}}emalav mekeN
,a€óg a maradaM
dlöfla péđ agárd a ,medlöfőlüđ sedÉ
.ajókal segésűH
elev trem ,ari}}a meteređ tréze náT
>metdekevön ttü¤E
rokka rám ő ,matrís nebmő$löb rokim géM
.mettölöf tlöpereK
.tekődnetđekemre¤ a mettötlöt eleV
.kélav úif €omoK
tádro$néhet őrétazah a misrát gíM
:kétegrek tnéknetsE
lánáladlo púkdán a noknuravdu nÉ
,tamagam gem matzúH
ólábórp-tako}ráđ a metlélmeđ námén S
.takaifa€óg siK
narka¤ za ,modut lóJ .matdoklodnogle sÉ
:'ebmejef gem tludroF
,rádam a tnim ,¤ú $nin rebme za ¤oh tréiM
?evtmeret lakka}ráä
labbál gem intahráj tegéseđđem a kaŁ
>togássagam a men S
né rokim ?géseđđem a tim ,meken ré tiM
.ko¤áv absagam A
metle¤iri ¤u ,hA .né mat¤áv éleflöF
,topan a tréásroS
lóbgássogáliv đet ő eréjef dlöf A
.topalak }ara ttőä

neđih trem ...kájrúđgem néknetse ¤oh ,tjáf eD
>rév a lübélbek €oF
,tígáliv ika táh ?nav ¤í táh :málodnoG
- - ?ré} tamlatuj ne€I
,kenkekemre¤ a đő za kađődi tnávíK
,éle nöj a}a tniM
tárasok arámáđ kaniaif ikA
.élehret le$$lömüß
,kélóđ s ,tđő za metzén lűmegésnelle nÉ
:ttozoh tö$lömü¤ aH
,maradam sevdek ah ,dokédnája gem dstraT
.dola$le tá€óg A
,inzekelü¤ mattál levvíđ ttodoromoä
>kanázovát nődiM
,nátu mogásujfi őnűtle tsom tnékiM
,konátu metzén ¤U
néjetet kazáh a tlov }ávtál súb ne€im S
,keđéf serü kos A
,ejőlleđ klah sétjes ,máer tlehel őlleä
.kezén ebmővöj ¤oH
tájábus-óh réhef lavátlum lét rokiM
,ettetevel dlöf A
tá}ámlod dlöztétös ttozróniĐ laggáriv S
:ette€eh löf étlÖ
,jú kézötlölef si meklel né za rokkA
,abáhur ipennÜ
đége matgallable ahén inráv-a€óg S
- .abrátah déđmođ A
¤oha ,tnabbol argnál arkiđ a ¤oh ,bbőséK
:kemre¤ a ttel ujfI
,meseiken ,dlöf a ttegé ttala maplaT
,kemret nápirap sÉ
ik kétatgáv larráđrátnak ttetđeregem S
...eréret kátđup A
¤oh ,ttözökrü¤iken na¤u si léđ a géM
.ejréle tamavoL
tamagam mezré tto !tátđup a metereä
,kandabađ názagI
,kiđtet kiken loha ,kanráj tto miemeä
,kantatzotálrok meN
tnim ,kálkiđ avrogom melűrök kanllá meN
,kemér őtege}eF
ahtnim ,evtev-av}áh tokatap őgrö$ A
.kenéntegrö$ tocnáL
!péđ men atđup a ¤oh ,iknes ajdnom en sÉ
,iegéspéđ kannaV

,tácra }á€ semrémeđ a tnim ,takoza eD
>idef lo&áf űrüS
ttőle iatárab ,iesőremsi óJ
,tálo&áf iđeteL
trem ,međ tlövűbgem a neőrem đev atjar S
.tál t}ođđasikrédnüT
matzodnalakeb-eb !tátđup a metereä
,nomápirap sezüT
trésétezif loha ,matráj tto rám nődim S
:mo}bál irebme $niS
.metdereveh erpe¤ ,matlláđel lórmavoL
tanallip ótuf ¤E
?gem kotál tik enneb s ,mettellem arót A
.tamotárab a€óG
knutzodnárbá ttü¤E .trésíkle si adO
,né€émgel atđup A
tobábiléd a né ,tékenef zív a Ő
.névlélmeđ nasađđoH
sé temegéskemre¤ elev mettötlöt ¤I
,távaj mogásujfI
,go¤ar men allot 'es ráb ,melevdek trézA
.dá men tognah péđ 'eS
né metniket ¤ú sé melevdek si natsoM
,taradama€óg A
ttodomlátá ¤e €em ,tólav nelte¤e tniM
.tdaramnnöf lóbrok bbeä
nednim si natsom gém tedesézekrégeM
,moráv nebődnetđE
,lozovát ah ,tatú sé$neređ konávik S
!motárab bbigérgeL
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...KORÁJ TSOM LOHA ,ZE DLÖF ATäUP
,koráj tsom loha ,ze dlöf atđuP
,togáriv intál mes trénetsI
a loha ,ne$nis rokob atjaR
,analóđ rádam-elimelüF
,etekef ,sőhlef si etse zA
...'es eríh kankogalli$ a $niN
,ebmeđe sigém láttotuj ¤oH
?emleređ mevíđ ,}á€sik anraB
,mesedé ,láttotuj ebmeđE
,mekenné kiđtet ¤ú rám tsom sÉ
'abmodéđmođ a netti ahtniM
,analóđ rádam-elimelüF
,kéngallab tzök kogáriv ahtnim S

!gé za 'nlov galli$ őremapu$ S
.10 suinúj .1847 ,}ádalsöröK
NÖDLÖFLA ZA SÁZATU
!nabólav ,sázatú sik sápmoP
ari}đara ¤e nav gilA
,sehret €o ,őhlef a mettölöF
.aropáz abmaka} dakaä
,matda armók$az}áhod mádnuB
.nozaráđ nojdaram za ¤oH
,merégem géM .ko¤av zív noruŁ
.mozotláv állah ergév ¤oH
?ze tú nojjav ed ...!tú za őniM
?nálat đávok etekef ¤aV
előleb neđel ,lűsik ah €eM
.nálatđa gödrö za ré}eK
,tióki$ dnek ezzö}ögöd eN
,si$ok ,dnek ezzö}ögöd eN
nát knüđel tto ,ertseP knürélöF
- .si nopanteléti za ráM
,metlémer men ,dlöfla ,dlöfla ,jeH
!trémemleređ ssezif ¤í ¤oH
rás a ze sé ropáz e nát ¤aV
?réb a trémemleređ nepÉ
nabropáz a ...đel za na¤ukaŁ
,kenelmö diű}ökú$uB
mette€eh €ema ,rás a dorak S
.gem ilelö tekerek A
,péđ ,medlöfla sevdek ,delőt péä
,đteređ eri}}e megne ¤oH
,tídnigem ¤í mosázovát ¤oH
>zeređ totanáb ne€i ¤oH
matnári ¤oh ,atjar kölűrÖ
,no¤av deviđ }ekézré €I
,ménteređ bboj ,óđ ima óđ ,eD
.no¤an €i lénteređ men aH
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E-KELTEREä :DZEDRÉK
¤oh ,né modnomgem s ?e-kelteređ :dzedréK
>motahdnom tze trem ,keltereä
?kelteređ eri}}em :dzedrék en ho eD
!modut mes magam tza né treM

,međregnet a €ém ¤oh ,ka$ indut tzA
.mes iknes ajdut men ?€ém ne€im eD
,tükse ¤an sé uđđoh ,tükse kéntahdnoM
,mezek návtrat élef gé zA
detré asánabbod nednim mevíđ ¤oH
,neđel detré lűde¤e sÉ
,gésüh a enneb apmálkörö ¤oH
.gé si ttala dlöf a nnel tto gém €eM
,toktá ¤an sé uđđoh ,toktá kéntahdnom S
,le nejré ,málliv a tnim ,€eM
bbe€émgel temeklel ejpét ,essegé S
,levimrök ttotrám ablokoP
,mesevdek ,degét keldelefle aH
.mezekdelefgem ka$ dalór ah tőS
,kanna jaJ .toktá sé tükse kodnom meN
.ka$ ađđiv trat ze tika ,jaJ
erkörö si lüklén kotá s ükse nÉ
,kalatrat nebéklel mekleL
,nese}éf-sagam inllá et đgof ttO
.nege bsagamgel a tújet a tniM
si gésüh a ze ho ,megésűh körö S
>nápu$ demedré et a géM
et tika ,ébböt tsám entehteređ ¤oH
?}áel ő$id ,léteređgeM
,alav tlláđ eb}}em a rám ređ¤e iK
!ahos ébböt dlöf a tza ajtál meN
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RÁHOPÚŁUB
,tlum a ređ¤egém löf nojdamát ddaH
,tludro$ik knurahop sé knüviđ loH
.rám evréf men gem könneb rob s vdeK
,itíđev télevel ¤e knúrođoK
...ik típör temegne nepé léđ A
!ráhopú$ub a ze ,károbmiC
,metgnese ¤ú zohsros a tréimA
megne :atdagem ed ,arákos ráB
.ráv agásgodlob telésazáH
,telé somálluh dav a ttetev-t}áH
...tevér a mélelgem ergév ,ergév S
!ráhopú$ub a ze ,károbmiC
,kenmeređ¤ó¤ trob a rám međev meN
,kenmeret nemeklel kó¤ík a aH

>ráz ebmeviđ úb a teke€eM
,lurá tezém akja }á€sik anraB
...lurákaja sedé kelé lezzéM
!ráhopú$ub a ze ,károbmiC
,ketéit a ko¤av etse ze géM
,ketéstlöt ,marahop gem ketéstlöT
>rájel pan e gím ,knussagtnaccoK
,nekédiv sám ,koráj eđđem panloH
...mekéđ inllá netti gof neserÜ
!ráhopú$ub a ze ,károbmiC
:monávik ,ketenneb kelteređ trem S
.manátu si ketken tú €i nojli{
.rátah a tzök gé s dlöf géseleF
,kotár tsádlá za tza netsi ajdA
:kotássahtláik tze tnékne¤e ¤oH
!ráhopú$ub a ze ,károbmiC
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GÉSPÉä SERÍH
lóđ alór ka$ sé alóR
>ajákinórk gáliv jú zA
,eđe za llá tsagátóT
.ajár si zén ređ¤e ka$ iK
tá}ara aj¤ahadO
rámlak a tájtlob s rakuf A
,tiejmír atéop a S
.ráj loha ,tő késsevök ¤oH
,€árik a tő ántál aH
>etré tájnórt éndeleflE
sé ,pan a ennel a}rÁ
.ergé za kénzoknávik meN
tegeteb solálah A
,arágusmeđ ajtí¤ó¤geM
kikallój sehé za sÉ
- .arátatnallip ótuf ¤E
,meken tő el kájrí ¤Í
.nednim alór eléđeb ¤Í
,málodnog ?kajláni$ tiM
.metniketgem ka$ ,kodnom ,ráM
dnolob ,hE .métniketgem S
>erkörö đel za s gáliv A
,ka$ ajdut ¤u ?péđ a iM

.erkö ki€emráb mápa tniM
¤oh ,alór $nis óđ ,$nis óä
,zzemle¤ek marU .}á€ e péä
neđih ?péđ entehel ¤oH
.zehmesevdek tílnosah meN
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