?TNÉGEM ZE AMRÁL IM
?lűrök melüf tnégem ze amrál iM
?tnégem tamotgu} ajtírobáh iK
!lűrö násros ój ik ,le nossagllaH
.t}égel cók ráp ¤e kotínatgem djaM
,tapa$-sukitirk a tleklöf témsI
.menelle kangúz lütteđev témsI
,takotsálábaik le kotáj¤aH
.melerüt a ¤áh men le megne giM
?tődi tlúm a rám ketédelef ¤aV
...?kotatáh ébböt tekđiv men ,gé meN
ttőleze ¤oh ,inlodnoggem trá meN
.kotagam gem kotázzúh s ?tnétröt iM
- .ketelev monáb návrud :kotájduT
:morodom né za rám ze ,abáiH
,kelelef laddrak djam ,tnáb ifréf aH
.molo$ábrok ka$ taká&uk a eD
.30-14 suinúj .1847 ,tseP
?E-äÖJ MÁZZOH
lételüđ kangalliŁ
,nese}éf ,nabsagaM
tnala tti delőleB
,neđel gáliv$ém siK
tamazáh kűđ ka$ €eM
>gem ajtísogáliV
?e-đöj mázzoh ,}áeL
"!ke¤em dázzoh ,újfI" léđeb tekim ,dollaH
?gáliv a melőleF
máer pékim ,dollaH
?tláik tákéb-tó¤iK
né :rih a zagi aH
>ketehel đor no¤aN
?e-đöj mázzoh ,}áeL
"!ke¤em dázzoh ,újfI" ¤enelte¤e dápA
,¤av arágusmörÖ
nebilbek döttöjlE
,¤ah tejé dav ,gediR
tnim ajúb ,ajgarah S
>gebel knülev ,mér téK

?e-đöj mázzoh ,}áeL
"!ke¤em dázzoh ,újfI" .30-14 suinúj .1847 ,tseP
...MÁFROTÁS METDEäLÖF
- .metnem kangáliv sé máfrotás metdeđlöF
,menneb katdóláknum kesétjes so€ámoH
,timalav kolálat ,koludnile ah ,¤oH
?tim :atdnom men sétjes a menah ,kolálaT
?kejnem élef ját €em ¤oh ,atdnom mes tza géM
.kejnehip en ,kejnem ,kejnem :atdnom tza kaŁ
,metdeksemledegne kanóđ ősneb e nÉ
,mettögöm tdaramle ¤ú záh iapa za S
,ttögöm rebme tderbélöf a molá za tniM
.ttöj 'es meríh ka$ gém zohmá}a ,zohmápA
,kése abtanábúb gidep má}a s mápA
,késereklöf tekő kodéđmođ ój a eD
:námrof ne€i katlov arkusálatđagiv S
!násros koif rodnáS kanajlusúb esoS"
kere¤ ttodokđagurle lőtnetsi ne€I
.gem ilmedré mes ne¤ni tsádógga zA
nelgitédep ergév ,itehiv gim ,iđiV
,netsi za si nojda tima ,kájtđakalöF
,nabgáliv a }égel iam ko¤av men treM
".nabgásđonog mattál mes tásám }i$ik eD
,kálatđagiv pékke temiőlüđ gerÖ
,gáliv a tludroflöf lammá}a ój }égeä
natto s ,eréléđ ¤á za lejjef tlúrobáR
.natdakađevíđ trís tréáif tteđevlE
,ttotalluh te}}ök ték-¤e ka$ mápasedÉ
,ttodokmorák tebböt lánna nátuza eD
,tádnub-kemer a $űđ a tnim ,atzárficiK
:ádnom takóđ e mi laggarah nelte¤ek S
!no¤av ajtlof ne€i kenmeven atđit ¤oH"
"!no¤a tő mövöl né ,kájtđaka men löf aH
,eréle si mázzoh ,kanóđ e tnem eríH
,eréböđük mápa mabál mettet si meN
,ajódut kanna né matlov lój no¤an treM
.ajórel nevíh ő tieterégi ¤oH
nebzí kos inlóđeb ttedekerek mevdeK
,metzén 'es eb né zib ed ,zehmiegerÖ
,timalav a metlelgem rám ¤oh ,rokka kaŁ
.tim :ajdut gáđro ték ,metlelgem ,metlelgeM
,mápa gem ttől men ¤oh ,golod ólavinduT
>máti} kojár tótja za nátuza rokiM
,eleb tjáf si evíđ a ¤oh ,tlűrö €O
,elebek ilet ¤í levvíđ tlov mesahoS
,évet norok¤e tnim ,tsom ajdnom men ,gezeb S
.téven metze}}eđeb ¤oh ,ajdnom men gezeB

:kiléđeb tze tsom kő ?kodéđmođ ój a táH
,gitédnim né matdnom ,maru déđmođ ,matdnoM"
,ludrof e$neređ a ,táif a astnáb eN
"!lubrodnáS a lubba kiláv rebme kéreD
.30-14 suinúj .1847 ,tseP
MO{OääA{EM SÉ MÁÄÚM
?tto nav ik :médréK .kanátatgopoK
.ttogopok ika ,nnik tlelef "}áeL"
,totaná$ob ¤ú ,ha ?}áeL'
:motahti} men gem tamótjA
,mo}ođđa}em djam anlóđ tiM
,levődi ándutgem aH
,le kédagof te¤löh ¤oH
'.modosazáh trem ...si }égelőv tniM
tnigem tlelef ",kévöj tréza nepÉ"
,tnikado }á€ a nognah uromoä
>kévöj tréza nepÉ"
,gé za gem nojdlá ,tótja ssi{
,dotahti}ik ka$ armomáä
".ko¤av dőteređ igér nÉ
lánna ¤u ?mőteređ igér ?tiM'
.lánraka tnékimráb ,eb đöj ébbséveK
>mőteređ igér $nin meken nátzA
nődima ,matduzah lutúR
...meteređ ¤oh ,mádnom tza kan}áeL
,alav gnálamlađ iőtlök ka$ zA
.anabbolle s ttetelüđ €eM
,meleređ őslegel a menneb zE
'!men ah ,temegne netsi nessetnüB
,tehel men za ?léteređ mes tikneS"
>temegne ,te¤e ,létteređ te¤E
,ko¤av dáĐúm né ,eb đđerE
,kogopok abáih si tsom gém ¤aV
"?temeven mádnomgem nődiM
?máĐúm sevdek ,mobmalag ,¤av eT'
,mázzoh eb rej ?látlóđ men tréiM
,morak sé mótja avti} ,reJ
!mola¤na sedé ,gem jlelÖ
,nelte¤e za látlov et ,negI
,nebmetelé gidde metteređ tikA
,gimorís kalgof inteređ S
tika ,}áel péđ agárd eT
,eledner sros ój a mélleM
elebek ken€em ,}él ¤e ne¤él ¤oH
,gém si rokka metré rev neviH
gésni naltatahdnom a nődiM
.gáliv đége za ¤ahle nabároK
ká¤ahle tujfi avrá zA .ttel ¤u S

.iesőremsi ,itáraB
,inetjelef tő ka$ dádut men eT
,asrát ,ajólatđagiv űh látlov eT
.asásodjub soník ,úđđoh ttotrat giM
,kelejdelef né degét natsom sÉ
?keletök tneđ €o kanlota$ zehiK
,nebmeviđ đdaram tti erkörö ,men ,meN
,nettek enneb ketréfgem ,¤an víđ a zE
,modut ,međih S
,ketlé nebgésekéb ttellem sám¤e ¤oH
mo}ođđa}em sé et đih treM
:kerévtsetsedé ,it kot¤av kerévtseT
,nebgé za ketettelüđ ttü¤E
,nebékibbeđgel kogalli$ A
kotatlláđ ttü¤e el nanno S
noka}ráđ ttőđ lób}ávráviä
,nolanjah iđavat péđ ¤E
'!kotastígodlob megne ¤oH
.30-14 suinúj .1847 ,tseP
ZÖHŐDI ZA
rékeđ sehret a meN
,nebiőtref dlöflA
naltálrotiv a meN
,neregnet a ójaH
>őj e men ,nassal őj e meN
.ődi név et ,nassal đđöj eT
!lélünévgem ¤oh ,hA
.dagam dorib gilA
-noza déröt si lE
.tadabál gém lülöF
,éle đú$ ,súdlok anéb tniM
.étiđevle tájóknam iK
ótisá nebdelÖ
>kopan a ,diaiF
kulatlá intísÁ
,kopak tevdek si nÉ
,tako¤an na€o kotísÁ
.tamagam mele}le djam ¤oH
,ődi név semletröF
,molatah üklelđoR
,djam intuf et đgof tniM
.moraka men né aH
nődim ,djam intuf et đgof tniM
.mőteređ sedé đel meleV

,lodojfigem rokkA
,detevel dörőb néV
taka}ráđ-sas đetlö S
,tte€eh bál se}évđöK
le đalláđ nasro¤ ,eđđem sÉ
.leviemörö telé zA
,ődi ,jlűpör natsoM
>mesevdek lovát gíM
,knüđel ttü¤e nődiM
:melelö tő nődiM
kinednim ah ,né monáb meN
!gidazáđ ¤e tratle dárÓ
.30-14 suinúj .1847 ,tseP
...NAV ARADAM KENŐDRE ZA
,nav aradam kenődre
,nav agáriv kentrek a
,nav agalli$ kengé za
.nav esevdek ken}égel a

zA
sÉ
sÉ
S

,rádam ,đlolad ,gáriv ,đtíriV
,rágusgalli$ ,đgo¤ar et sÉ
...go¤ar ,lolad ,tíriv }á€ a S
.godlob ,}égel ,gé ,trek ,ődrE
,láđgáriv a davrehle jeH
,lláđle rádam ,lluhel galliŁ
,daramgem za ,}áel a eD
.bbagodlobgel a }égel A
.30-14 suinúj .1847 ,tseP
LÁNłÁHIM APMOT
.lütseklel-lütsetset ko¤av tti ,ko¤av ttI
.lütđerek leddemeđ jrúđ en ?¤u đlumáb tiM
,đeđih men iken ah ,tedemeđ a eb d}úH
>ko¤av né na¤uka$ tti ¤oh ,deđih men aH
...ze lelef djam neđih ,tedevíđ gem dzedrék S
.gobod nasognah €o ,mollah si né ?dollaH
:te$nilik a matzár rokim ,látlodnog tiM
?dedne$ ajtírobáh gödrö za ik nojjaV
,megne men ka$ ,modut ,látlodnog tikrákA
,ikráka anlov ttöj ¤oh ,modut si tza eD
,nebbesevíđ malán tiknes lándagof meN
.inráz abdiajrak nabbórrof dángof men S

,te¤e si et rám jlóđ ed ...!motárab sedÉ
,tegrek totalodnog talodnog a menneB
ttokargem sehé za rokim tnim ,ko¤av ¤U
- nabólav ko¤av ¤u - ,kidőtev zohlatđA
,kotahlóđ meN .nojpak zohlát €em ajdut men S
.nav mólavinadnom kos na€o gidep jeH
?dogáliv delé ¤oh nabdolatavih jU
?doláglođ tnetsi za atóim ,¤av na¤oH
,a immes >doravdu za ttőneb nék$epéä
.avol sa}ráđ dáĐúm nehé đev men :ój géM
?ailbib a sé tnal a ttü¤e e-réfgeM
?avoheJ s óllopA datjar eđđö đev meN
,arásátatgu}gem ¤av kani}}a ik ,et S
?arámálluh deklel sávogu}gem e-lláä
,tegréf a tza ik dsev ,motárabój ik dseV
:lüleb degét tđéme tsáv€of ed ,noktit €eM
!telé za péđ ,le ddih ,gáliv a péđ ,le ddiH
?lübimörö knénnev en trém ,knütehev aH
.knü¤el kogodlob ¤oh ,llá knutjaR .knütehev S
.knüteđémret ne¤el en sotaraka kaŁ
sám mestnim ,inzajmođ bbákni ,golod-kemreß
.ttöj evdek er€ema tnim ,inni lóbráhoP
- sátagoláv kos a knugoj men trem - $löb A
.tömörö za ađđi nanno ,tuj nannohA
...magam ko¤av adlép ?tádlép ár e-kajdnoM
,maru seteletđit :kanzognarah mi eD
,tév}ök sogásdámi ála anóh e¤eV
>totaláglođ tneđ a nődnelli ezzegév S
,téđ kezén nebtrek sik a tti gidda djam nÉ
.totalli za movíđ tnána¤ egínetsi S
...teđémret ¤an ,tlí} a momolpmet né za treM
,dezgév tadoglod ah ,knujlóđ rokka menaH
matlálat pékim s ¤oh ,ka$ le modnom rokkA
,tágallli$ ju knázah ,tsonáJ }arA-rémoH
,matláv ¤oh lótmáĐór ,lótmogali$ né za S
.dá pap ki€em knáer tsádlá ttőle rátlo S
...motárab €áhiM ój ,inteksegem đgof eT
,mongávéttek tóđ a ,ergév ejedi eD
,ttotagllahle rámmi gnarah a trem ,jderE
,tedievíh robmáj dsatzokaráv en ,jneM
tamoladrob ki¤e nebdemörö :zzá¤iv S
.tte€eh kná&aim a ¤ohalav le ddnom eN
.8-3 suilúj .1847 ,ejeB

{OKLA
,aĐór tdavreh a tnim ,pan a na€O
>téjef el ajtá$ob natdaknaL
,korágus }ávlah a ,ieleveL
.téđ alór kanlluh la€€osom súB
,melűrök gáliv a sedne$ ,améN
,gnarahtse sik ¤e ka$ lóđ lováT
ennöj lübgé ahtnim ,nepéđ s lováT
.gnah e lóbmolá sedé ¤e ¤aV
ze hO .lemmele¤if €ém motagllaH
.meken kiselój gnah sodnárbÁ
,kezré men tim ,kezré tim ,netsi 'jduT
.međe za ráj loh ,netsi ajduT
.8 suilúj .1847 ,rő¤sóiD
INNAP Ó{AP
,meven serih innaP ó}aP
,menetílme nék avluriP
negér malór ttopokel eD
.merémeđ a ,mődnek soriP
kanájátjaf magam ne€I
,ajázah 'es ,agáđro 'eS
,asokal kádrá$ a ko¤aV
.asoknáv korá&eb melbeK
,kolárobmic leppénjavloT
,kojádzagro za ko¤av nÉ
ará őgne$ gáđój ttopoL
.'abáif mádál a reveH
,kolonad né kankojavloT
.kolocnát né lakkojavloT
,korá&eb ój ,kotassaluM
.gorák ujrav :akiĐum naV
,}égel ujfi kéred kos ,jeH
,}égeđ ttöggüf nomaka} iK
,náfótđaka za tsom ggüf ttO
.nájálliv úgá¤én gödrÖ
?keré tegév im magam táH
>geréf a đegem lohalaV
,kellek mes keniknes rám aH
.gem kolah ttala }évös A

,le kölűd ttala }évös A
,le kentemet ko}ágic A
eb köl }ágic név imalaV
.ebrödög ¤e lavá&ukgöD
,má}a ,deken ed ,meken jaJ
!má jaj bbákni gém dekeneT
,netsi gem tatlomáđ degéT
.ne€i mettel dattaim treM
,megne gem trék }égel ój
.metteređ tik ,tteteređ
,alór tléđebel má}a
!aró samlaris a tlov

,péä
iK
zA
zE

.9 suilúj .1847 ,$nereä
NOMLAHPÉä
gásnalatáláh-tezmen a ,eT
,agásamén ótláikebgÉ
,ege€éb-niáK ne¤éđ-tezmen A
!molahpéä hO
ka$ e-ttellek trézA
,monlokodnáraz dázzoH
ma¤i túđđoh €o arsátjah ¤e ¤oH
,lóbárahop gésűresek A
...?matti men nálat gém gidde te€imA
táhet tlov zE
,ajá}at irok¤e káĐúm A
?kikal ódiĐ őlrébnođah tsom loH
,nabábođ nozA
cnereF yzcnizaK neb€eM
,téklel atđit etlehelik s tlÉ
ko&norop ógová} sokđip tsoM
,kenegretneH
kenéjen ,lőbétneđ ketneđ a S
,ttel armak mí lóbájáboä
.elet nav lammol adnor €eM
!lüzök kalaf e nenni iK
,dakađ már záh a ¤oh ,keléF
:ár kidekzehen rehet ¤an treM
- - .aktá netsi zA
!ttel évim trek sápmop a ,gé ¤aN
,g€osom ,g€osom si natsom géM
,galótaggađtevíđ eD
.}áel péđ tlürőgem a tniM
,káf$lömü¤ a kanáludavlE
,nájub meret űf kottala S
>nasagam sé nűrüS

inetjer ajraka le náT
,témelleđ kansálutđup A
,kizoglod lezzék ték tti €eM
ajraka tatu za ¤aV
,tezev éllem rís a €em ,indöflE
támladogú} kanttolah a ¤oH
,iknes astírobáh eN
,nav egésküđ ¤an armolagú} treM
.telé za ttözödlü givé nevteh tiK
ő kiđgu} ttI
,nebérök kevüf dav sé káf daV
...robođ réhefóh ettölöF
?etekef men tréim ?réhef tréiM
ebé€eh löf ketézzűt s le keté¤eV
!tájalđáz kanásros tétöS
- .gásguzah réhef e ótnáb €O
e¤evzö si tze sÉ
>topolđo ze ,átattíllÁ
,előt ik tlet ne}}ök eD
,bböt tdaram men treM
.ekemre¤ avrá téh nápuŁ
topolđo anlov ttet tréim S
?azah a zohájríS
?tréázah a ő ttet tim neđiH
ka$ áviđ giednetđe téh attaiM
,téjőgevel seđévgöd könötröb A
gidazáđ léf ka$ sÉ
,tege za đaltA tnim ,nálláv átraT
.té¤ü kengésitezmen A
,ra¤am lánlov men tsom ,tezmen ra¤aM
,tlov mes iknes nődim ,za tlov rokka Ő
innel kanra¤am nődiM
.alav ne¤éä
!tő dettezif ¤í et ,mázah ,et sÉ
,ttezehé sé ttozáf :tlé giM
,tto¤ahle na€o ajrís tsom S
,éttözümáđ tniM
- .le đev nödlöf negedi iK
,azah sáláH
nebéven ttolah tneđ A
!temetenöđök órrof ddeV
,đel mekemre¤ aH
,lüđék arra iK
:nejlé dekén ¤oH
intezev tő djam mogof edI
.lusátidzub ...zohmolahrís E
.11 suilúj .1847 ,molahpéä

NABRÁV IŁÁKNUM A
a tájalđáz sorip löf ézüt ttI
?anolI i}írZ kangásdabaä
ajá}at kenisőh gásdabađ A
.anoh kobar tsom emí ,emÍ
,lafők neltetehtnöd tnim ,sám immeS
- kesélöpmörö$cnál tnim ,sám immeS
,inpél ardaprév a kéndut nartáB
.keléf lütte ...nötröb a ze ed hO
levőf ekđüb sagam ráj ála s löF
>€ogof újfi ¤e nocnás a ttO
levétetniketgnál ttolláđeđđeM
?loh ,ajtalodnog ráj loh nojjaV
,la}}ozib gédnev ju >gém sro¤ etpéL
- gem éröt men cnál s jé za téjerE
,inpél ardaprév a kéndut nartáB
.keléf lütte ...nötröb a ze ed hO
,bar gerö ¤e nocnás kisám a ttO
,ado mes ,edi mes tniket meN
...tétset tdaráđ ,ü}}ök ajdroh nassaL
.agam tnim ,acnál rám bbezeheN
,ik kivub rágus tloh lőbémeđ tröT
- kelél őtrésik a lóbrís a tniM
,inpél ardaprév a kéndut nartáB
.keléf lütte ...nötröb a ze ed hO
,ődre za tíriv tnim ,dzén ,bar ujfI
,za đel dlöz ,đöjik ah ,si rokkA
arárokka degét ,degét ed hA
.zavaheb negér úb s romo} A
ka$ nálat rám delőt ,bar név et sÉ
- telé za sé cnál a tu$úb đev ttI
.inpél ardaprév a kéndut nartáB
.keléf lütte ...nötröb a ze ed hO
a tnim >nöj ségö} klah löf lóla dlöF
.temevíđ iđtem ,sék tlüröđöK
sigém sé ,ko¤av nnöf !nenni le ,lE
,telürő za rám-rám zeke}röK
nnel tto ah¤oh ,kénlov nnel gém ah táH
!geréf iklel-itset matjar kénzíH
,inpél ardaprév a kéndut nartáB
.keléf lőtte ...nötröb a ze ed hO
.12 suilúj .1847 ,$áknuM

...NAV LÉD GELEM
,nebőzem a nnik tti nav léd geleM
,nesőre tezüt a pan a ajkaR
,rádam a neppilgem ,nav léd geleM
.ráj levvle} ttötlöik be tdaráf A
,tédner anéđ a tto itjü¤ }á€ téK
,técnertep a ajdroh redehis téK
,enneb kövdek ¤an kilet men ed jeH
.ecnertep a so€ús rokne€i treM
,kan€árik a tsom nav aglod bbojgeL
>kanrátjobsá€ug a kanna tto ¤aV
,nekéđrak so}ara nehip €áriK
.nebélö esevdek rátjobsá€uG
.12 suilúj .1847 ,đáđgereB
...ßEH A ZA TTOMA
melőt ¤eh a za ttomA
!gém eđđem ,eđđem iM
lessévek ka$ eníđ kéK
.gé za tnim ,bbetétöS
llek gi¤eh e neđégE
,monalkodnáraz géM
el tamiúrasrodnáV
.motahdlo natto kaŁ
a ráv tto ,máer ráv ttO
,molatuj a ,lécgéV
sedé semleređ né zA
.mola¤na sik sevdeK
,lój no¤an modut ,moduT
,kozoh temörö ¤oH
,evíđ lütmörö za ¤oH
>gof inseper ekleL
,indut ménteređ tza kaŁ
,e-itjes tsom nojaV
nabjátne€i panloh ¤oH
.emörö đel ¤an €O
.13 suilúj .1847 ,ekselep¤aN

...TI{ÁRIV BBAGADZAGGEL TELEK MOTÁL
,ti}áriv bbagadzaggel telek motáL
,témeráh-gáriv kenteđémret A
:tiállipmeđ űníđaĐór kanpan a S
>témerep óg€osom őhlef tdasaH
,tetegilamláp so€ámoh kotáL
,gosus nese€étjer őlleđ a loH
...geresrádam se}éf lekené sÉ
- ?kogalli$ őgnez nát ¤av ?karadaM
tetegiđ kék ¤e lőr¤eh ¤an kotáL >nebélö géseđđem a sé regnet A
.telekik ttoma ,nav đő melűröK
negé za tá kanđú kavrad ólrodnáV
konátu sé ,abđavat a lübđő zA
,tia¤áv nednim víđ a idlüklE
,tígodlob nabboj gém nálat ¤áv e S
- .ko¤áv innel loha ,kénlov tto ah tniM
,tákađjé se}éfdloh ,sésem kotáL :tđariv lálah a ,kiđla telé zA
,tá kannahus kemelleđ negél A
>tđarah a nezzergem lótkiáhuR
:kemelleđ semér igálivla meN
kenettöjel kik ,kattolah godloB
nálanof }ara korágusdloh A
,gássagam ie}}em ,lóbdiajgalliŁ
,kássagotálgem tekiesevdek ¤oH
nálat kájlokó$ arkiakja ¤oh S
kieklel neb€em ,tamlá sedé zA
.kizeré erőle tévdü gé zA
,kenmeđ a mesahos im ,tnednim kotáL
...nebjé za ótahtál kensétjes a kaŁ
kenmesevdek :motál nebmeđ ték tzednim S
.nebémeđ sodnárbá ,úgáliv tétöS
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CNÁL SÉ DRAK
la¤na bbeđgel a tlláđ erdlöF
¤oh ,levimledegne netsI
estniketgem ,essereklöF
.t}áel péđ kibbeđgel A
.etteređgeM .atlálatgeM
evzén ajár lútneze sÉ
,}}em a tnim ,dlöf a tlov bbeä
lejjé nednim si tréza sÉ
.zoh}áel péđ a trájel-eL
,ttepél argalli$ lórgalliŁ
rám etréle nődim sÉ

,togalli$ óslagel A
,tlü arú&&ah ¤e nattO
ze sé ,arú&&ah réhef ¤E
,éllem ak}á€ a tő atzoH
,atráv ebétrek tő ikA
,ádagof la€€osom zűđ S
katlí}ik kóbmib a lőt€eM
kogáriv tdavrehle za sÉ
.kenédelélöf galojÚ
,ketléđeb sé ketlű nattO
,tdasah men lanjah a gíM
,t€of lőrnednim ködéđeb sÉ
.tneđ ima sé péđ imA
evtüselmeđ ak}áel A
,tla¤na se}éf a átagllaH
,ttetniketlöf ređ¤e ¤oha S
,nebémeđ tlov jábűb i}}A
,ttolmo erdrét la¤na za ¤oH
,előt erék tokó$ ¤e sÉ
.atdagat men gem }á€ a sÉ
nődim ...!ze tlov kó$ ne€iM
akja la¤na za tréeđđÖ
dlöf đége za ,é}á€ a sÉ
,ttaim jék a tnezzergeM
>anlov víđ ¤e ka$ za ahtniM
nednim negé za nnöfado S
,ttel ű&egne$ ¤e-¤e galliŁ
,tlegnili$ nognahĐárav €eM
erénez ttollah men gém e S
i}}agem tnim ,kogáriv A
,ketdzek inlocnát ,kerédnüT
za nálat levim - dloh a sÉ
- ttezéneleb }á€ tluriplE
előt s ,etniđ alúriplE
.jé za ttel űníđaĐóR
nepéđ ajkó$ la¤na za sÉ
ak}áel a :ttozmagofgeM
,tlűđ tekemre¤ €o :ttel a}A
ka$ őnima ,teő$id €O
ah ,kitehtelüđ norokkA
.kézeklelö gé sé dlöF
,todrak ,ak}á€ a tlűđ todraK
.gásdabađ a ...drak a ze sÉ
*
gödrö bbatúrgel a ttöjleF
,levimledegne nátáS
ejlelgem ¤oh ,erdlöf a leF
.t}ákrođob bba}ám$ogel A
.etteređgeM .atlálatgeM
tteđtet nabboj lútneze sÉ

,lánlokop a dlöf a ikéN
lejjé nednim si tréza sÉ
.zoh}ákrođob a trájlöf-löF
nabákrot ¤eh ódákozűT
.tnéknelefjé eđđö kettöJ
,úkrafó¤ík ,űjefakéB
,úbál}ákrás ,ű}érösgnáL
apirap etekef daV
,tögödrö za löf atzoH
kerévened ,}ákrođob a S
,nebéterésík ko€gab sÉ
nelé}őrpes sagrohiróH
a éle ttöj avlogavoL
.abákrot ¤eh ódákozűT
,ketléđeb sé ketlű nattO
,sakak a tlalóđgem gíM
,t€of lőrnednim ködéđeb sÉ
.neletgéstneđ s túr imA
,kedzek inzáF" :gödrö za tlóđ S
,bbejleb etđöj ,bbejleb etđöJ
,erékenefgel ¤eh a eL
...abánohső kenkezüt A
,mozáf ,mozáf si tti gém ,haH
...magof a gotta$ etniä
"!gem jlokó$ ,rej ,gem jlelö ,reJ
.katzólokó$ ,ketzeklelö S
nődim ...!ze tlov kó$ ne€iM
,kiakja ketréeđđÖ
:akja gödrö s }ákrođob A
,dlöf a ttodazrobeđđÖ
seđév ahtnim ,ttogrom ,ttögröd S
,le anlov tle} tekőhleF
,¤eh a indáko ttedzekle S
a élef gé atdáko sÉ
,tekevökzűt ,tősezűT
,gáliv a ttel gnál ¤e sÉ
dloh a s kogalli$ a kaŁ
,arkiacra tlo&áf katnoV
,tétekef ,tlo&áf űrűS
.kanassál en timmes ¤oH
,ajkó$ gödrö za tnagofgem S
,}ákrođob a tlűđ s ttel a}A
ka$ őnim ,temletröf €o tlűä
ah ,kitehtelüđ norokkA
.kézeklelö lokop s dlöF
}ákrođob a kájíh kancnáL
,kájíh kancnál ,ték€ök kodnU
.gásaglođ a ...cnál e sÉ
*
kanlokop a s ken}}em a sÉ

gásdabađ a ,ettölüđ téK
,cnál a s drak a ,gásaglođ S
,arlálah-telé zű tocraH
,tocrah uđđoh ,tocrah uđđoH
.evnehip men ,avdaráflE
,drak a rám abro$ ,apmoT
.zodakađ si cnál a eD
,ti$ik ¤e knujráv ,knujráV
:arákosmen rám kujdutgeM
?nödlöf a rú neđél ki€eM
?gáliv a đel éki€eM
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ERÉLEVEL MESEVDEK äALÁV
!lével ttotjahó za ttöjgem ,ttöjgeM
,rođ}áh ajdut netsi za ,másavlolE
,le modnasavlo rođnalatmáđ gém S
,ejűteb kinednim gíma ,giddadniM
lúnaltatahláv isánov nedniM
>tnána¤ kogalli$ kenőn zehmeviä
togáliv ógo¤ar naltamáđ ne¤eL
...!meviđ gésnednim ótrat nabágaM
evgemer s ,lével e nebmezek si tsoM
nálat ¤oh ,névléf ,makja itnirÉ
.tza monlokó$gem gésneletgéstneä
...!koros e ketneđ na€o mettőlE
>mes dagam dodut men ?et ¤av ik ,}á€ hO
.¤av im sé ik ¤oh ,gem né majdnom ddaH
mievékemre¤ mettöjlef nődiM
,eré¤eh gásujfi za lőbé¤löv kűä
,togáliv tnappor a melűrök mattál S
sé ,gadzag na€o nebkegéspéđ €eM
međ a ¤oh ,péđ na€o nabágásgadzaG
kitehdökrö}ö¤le tá netlé ¤E
nődim ...si néđér i}árap ¤e kaŁ
:kétláiklöf ,mattál togáliv a tzE
messerek loh !aknum a ő$id ,ő$iD"
?átokla tzednim ik ,tretsem ¤an A
,löf kelesserek ddah ?netsi ,¤av loh hO
"!kalajdámi ddah ,el kejledrét ddaH
atrájeb >temémle médlüknátu S
,kensédekle$löb a tékédiv nedniM
,sökötsü za tnim ,nabbasro¤ ,tlűpöR
tráj ejémle sám errema ,tlűpöR
,tájtú ¤an átufgem ,tráj men errema S
,azah trét nasúb avlum kődnetđe S
.ttogno€ob nalatđaH .natdaráf ,nasúB
,mosázoklálat péđ tlov delev rokkE
.keletteređgem s ,ak}á€ péđ ,deleV

,tedelbek mettőle dáti}gem eT
,keniknes gem tlí} men gém gidde €eM
,metserek ¤ú tika ¤oh ,né mattál tto S
,kikal nebdelbek netsi ¤an s ój A
!e€ehkal netsi za ¤av et ,negI
?danátu đel loh sé dettőle tlov loH
,kikal denneb tsom ed ,modut men tzA
e ?tő intálgem ,né metlemedré ¤oH
?tré ¤oh temegne nepé gásgodloB
,né metlemedrégem ,negi ho ¤aV
neđih trem ,massál erníđ-lőrníđ ¤oH
.atnávik men iknes intál ,né tnim ,¤U
:kélav naltatlém ah ,nálaten eD
,áer keđel men ,}á€ ho ,naltatléM
¤oh ,tedegét netsi za dá mekén ¤oH
.tágam átatumgem meken denneB
,déit naltatđo ,memleređ déiT
togáliv a rok¤e !¤an meleređ e S
>nebipék géslölü¤ le átíroB
lűde¤e degét ,telli degét tsoM
,telölű¤ ¤an tláv émmeleređ E
.tazotlob}}em tlávgem-lőtkőhlef E
.elev jlo$narap ,mődnevöj déiT
,lórmia¤áv nednim detré kodnomeL
,sévek dnim gém ze ...lőrmie}émeR
:nednim im ,kos ima ed ,bböt ima eD
si lürmievle ,donávik ¤ú aH
,nemejef modroh >detré kodnomeL
nomorís ,matlahgem ah s ,kelé giM
...- !tége€éb tazála¤ s sétevgem A
,dogof men melőt innávik tze eD
,đteređ et tika trem >men ¤oh ,moduT
.tehel men tlofne¤éđ néven kannA
,kajdalah ¤ú ¤oh ,đgof inzönötđö tőS
.tamosázá€áp médzekgem tnimA
,mételüđ tnima ,gem kolah ¤ú né S
.lunaltatahtjah ,avludrof men geM
,kétmeret magam né te€em ,kenvén E
.magam keđel men ajótitđuplE
,modótu lökörö te€ema ,vén A
...đel vén atđit sé péđ ed ,si ¤an men aH
,si ¤an nát entehel ,nát enteheL
,tirágus}éf deklel dándaázzoh aH
,lánalláđ arkís ttü¤e melév aH
,memleređ ,si degét ebdő$löb trem hO
.ttotagnir aĐúm a ,ttet aĐúm A
kézzíb ik s ,deremsi men dőre et eD
?kizib mes agam ah ,nabsocrah A
,lőréret káta$ a le jdaram ,bboj ,bboJ
tréza eri}bböt sros a si¤ú loH
ttotatlokli¤gem ¤oh ,trébab ka$ dÁ
.ne¤él ejődefmeđ kanknugásgodloB

>lőréret káta$ a le jdaram ,jdaraM
mettőle né sevdek ébsévek đél meN
,nabi€ámoh kando}ágam sa}rÁ
a ,avtatlumáb ráb ,nnik lénnel tniM
>niamro se}éfpan gássonávli{
,tadut a neđét ébbesevdek tőS
,léntehel regnet ¤an sé €ém ika ¤oH
đgo¤ar ppe$tamrah sik }i$ik tnim kaŁ
.nélevelaĐór kengés}éređ A
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...PAN A TNEMEL EJEDI ÓJ
,pan a tnemel ejedi óJ
,tamrah a rám ttolláđ si eL
,nav nasagam si dloh a ráM
.nanno-nenni đel si léfjÉ
?máksiluJ natsom láni$ tiM
,nát tizek sik etteteđđÖ
:kizokdámi ah :dnom támi S
.kizokdámi metré ,moduT
?máksiluJ natsom láni$ tiM
>nát tdula si le negér ráM
:kidomlá sé tdulale aH
.kidomlá melőlef ,moduT
,kiđla men 'es máksiluJ ah S
,kizokdámi men gidep 'eS
:kidoklodnog ¤ú ka$ menaH
.kidoklodnog malór ,moduT
,lázzoklodnog ,lázzoklodnoG
!láđgáriv segésűrö}öß
,kona€o diatalodnoG
.kogalli$ péđ a koza tniM
,takogalli$ a nojav sÉ
?datlodnog et men ,máksiluJ
,tekeze ik datlodnog eT
.ttetelüđ demleređ rokiM
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...LÁLAH A DÉäMOä LEGGÉSGETEB A
...lálah a déđmođ leggésgeteb A
!mo}ođđa}em péđ ,sedé gem jlu¤óß

tte€eh diakja ah ,keđel éviM
?kolokó$ tadáfjeF
?tréim sé !megne ?megne lán¤ah ttI
?jnem ebgé za löf bbéle lénim ¤oH
,dlöf a melev đel bbeđ ,deken đel bbeä
- .}}em a melüklén tniM
...temevíh ,sros ho ,melőt le ddev eN
...t}áel tloh ¤e rám metlekenégeM
ézök ósropok ték ¤oh ,dnávik eN
!dnávik en ,kajluroä
!meken tő gem d¤ah ,sros ,meken gem d¤aH
,trételé na€o ¤e jíd a ő điH
,si kantazohrák killieb €emA
.tréb immes re} men aH
,memörö idlöf ,mogáđro}}em Ő
,mogalli$ igé ,mogáriv idlöF
né ...evzén máer gésnednim a Ő
.motahda men adO
,molatah nelte¤ek ,tő le ddiv ¤aV
...lázorátah ¤í alór ah ,le ddiV
,tájatja mevíđ ajti}gem rőt ¤E
.lláđanátu meklel S
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ÓLäÁZ TTOßAHLE ZA
,avlofu$gem ,evpétgeM
,népezök gataviS
,ólđáz a llá nabágaM
.né koláglođ te€eM
,tlov rahiv úđđoh sé ¤aN
,epét ti}}e atjar €eM
,avtnor nav gem tnimráb eD
akno$ kiđtál si tsom géM
.epék netsi za ná}ráä
er¤e kenlej tneđ e sÉ
.ievíh kenlüréß
kennem ebéle }ávláB
.inatjah tőf ,tedréT
kótlém men !kenejnem ddaH
.knülév inllá nabros ¤E
kerédel kék$ef a aH
,kenlére$ totaljahgé S
.knülére$ men kosas iM

e úmlatahĐárav €iM
!lej akno$ nelteđiD
etré kebbő$idgel A
.le katlah attala S
,ajtatum ,ze ajtatuM
,nav tti gászagi za ¤oH
,lánárátlo netsi ze S
,llá bbádo gáliv a ráB
!nalgiris a kollágeM
suilúj .1847 ,rámtaä
...GEM JDEGNE ,MOBMALAG ,RÁM
ed ,gem jdegne ,mobmalag ,ráM
:monadnom llek iK
,kanáfért a egév ne¤eL
.monu no¤an treM
ka$ tede€éđeđ igiddE
>gém motá$obgeM
negér ,enrűt mes ti}}e sáM
.géle :'nlov atdnoM
za tze gdörö za le énniV
!temevíđ ój nÉ
gidnim kenne mogásgodloB
.ttel ajtazodlÁ
kemre¤ nednim matjar gofiK
...}áel nednim sÉ
,đel péksám ¤oh ,modagof eD
.nátuze péksáM
,kanáfért a egév trézA
,dagam eđđö ddeä
se€épennü gem dsagllah sÉ
:tamavađ €omoK
,léttet men gém gidde timA
,keletrék tnimráB
,modnom ah ,ddet ,lenneze ddeT
!gem jlokó$ nötgöR
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SÁZÁNOROK
lőbtemén nátu enieH

!mialad ój ,mialad ,löf ,löF
!ketezzekrev¤ef ,löF
,takánosrah a kotássatzognaH
arĐiap ketéjleme S
,t}áel ujfi zE
temeviđ đége lutám iK
.én€árik tnim ajdnariB
!én€árik ujfi ,¤élzevdÜ
lórpan a motnárel nnöf ttO
,ta}ara urágus sorip A
erdejef tletneđlöf előleb S
.konof tánoroK
,lőbim€es kék ógobol kétirobgé zA
,kango¤ar kotnámé¤ igé za ne€emA
,keđtemel tobarad agárd ¤E
tnék}epök isázánorok S
.motđaka ardialláv i€áriK
deken koda lűterésiK
€évek ,tekettenođ ttozárficlöF
>takácnats sairavdu s takánícreT
,dótufle¤nek neđel megéssémlE
,metelezpék docóhoB
,moromúh dodloreH
.neremíc a lekkű}ök őteveN
,én€árik ,gidep magaM
,ettőle keledréteL
nánráp }osrábsorip ,avlodóh S
,tđé barad sik a motju}tÁ
dödőle te€emA
.tto¤ahgem lóbmolagri géM
suilúj .1847 ,rámtaä
NÉKID-5 SUTäUGUA
,ürű¤ a tti ,ürű¤ a
!nomajju ergév nav
,akja nav tti ,akja nav
!nomakja ergév nav

ttI
ttI
ttI
ttI

,sedé im ,ho ,sedé im ,hO
!nákaja sorip kó$ A
nednim kangáliv kerek A
.nát nav tti egéssedÉ
...tál mes iknes ...!jlokó$ ,jlokóŁ
!tamakja dajíđ ,dajíä
kenkese¤ej ?si kantál ah S
.dabađ rám inzólokóŁ

,dácro ađdda ,dakja ađddA
,tediemeđ ,dokolmoH
,lammiajkó$ motíroblE
.tege za lanjah a tniM
,laddorak gem jgof ...kölüdéä
!}áel péđ ,laddorak ¤áL
rám né zib ?rob ¤av ze e-kóŁ
,názagi modut si meN
katti te€i !rob ,ze đel roB
,kenetsi ipm€o zA
,gem morib men ,rebme za ,né S
.temeđe ajtagroflöF
,ermejef zéhen tlláđ romáM
!ze romám ne€im ed hO
mattala dlöf a ...ttiv ebgÉ
.đev ebgés€ém neletgéV
kőhlef a rám mattotujlúT
>nárobát-rodnáv akraT
,kölűpör ttözök kogalliŁ
.}ágola$ ¤e kinedniM
!kanlolad tnim ,kanlolad tniM
.melüf ttollah men te€I
málliv rezezáđ !}éf ne€im S
.melürök kizólagra{
?mevíđ a táh ,mevíđ a táH
...jab a gém nav tto ,nav ttO
:ardagam zzá¤iv ¤u ,uiF
!jlah en gem nebdemörÖ
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ZOHSONÁJ {ARA LÉVEL
ttodámi ,ajtnáb $rög tedezek a ¤av ?e-látlahgeM
?si né mezetél ¤oh ,pékgév dédelef ¤av ,móknaJ
.rebme za ajllah mes deríh ...?tlel gödrö za im ¤aV
:rís a ,eje$löb télkörö za tdagof abágam ah¤oH
,nnel tto diamlá péđ kene¤el ,delev ekéb rokkA
,damlagu} inravaz ajgof men mesédrék őddeF
?neblével inlóđ lesék trém ?đtagllah tréko im ¤oH
jdokrapi s ,abákitap a jnem ,tnáb $rög gidep ah¤oH
.lannoza ,nötgör jrí nátza s ,maif ,inlu¤ó¤geM
?evdelef anlov dotárab ah ?megne lédelef ah S
.lübmeviđ atđit monávík ,gem đđev ,mé$ö ,¤u đjeD
,datríel ebé€ém melbek tedeven norokim eT

lalléca abálkiđtinárg ?tza dodut ,léttet tiM
>tekűteb ilűklén sálúm tá netelé látgáV
,abkomoh anlov matlocrak temeven né ?né táH
?júfle si ejőlleđ óh ¤e ,ttü¤e levvén ,te€eM
,bbákni međihle ed on ...nav ¤í náten ah ,mönöđökgeM
.létdelef et ¤oh tnim ,kannav si miesrev đor ¤oH
.inrí ,magam ój tim ,đletser >débib a tti ,¤av ahmoL
,bbe}éres et ¤él ,tegéstser a meken d¤ah ,kelréK
đadnomel e¤ú (!kiselój €o s) ,killi ¤ú meken ,dsáL
,inrogu kaltál sirám ,haH - !kelrék né ah ,alóR
tárro za dogáv tnim ,tallot a noka} dodagar tniM
tádzárab uđđoh kos a dozuh tnékim ,abátnit A
...köjéleb evtev tekémđe ¤nor-¤nir ,noripap A
lakkotalodnog $löb mes¤oh ,bbákni jrí si en treM
bbadnolob immes trem ,mormo¤ s delevel gem dlehreT
nepéku}ođi né s ,kelevel soko za tnim ,ne$niN
ta€o kodut men né trem nát >kölőt mozótrI
,nav ¤ú ¤oh edmÁ .tehelgem zE .tréza ,inlánópmoK
ar}áhod ,arátđétsórút deken erre möđüksE
- .mettőle sevdek s tneđ ka$ im ,eréléfnednim sÉ
,nassála gem merék tede¤ek ,}ođđamámok agárD
ah ,nesenetsi gem ajdiđ sé téjréf no¤a essÜ
.na€€oma-ne€€i za inrí meken gof mes nátuze géM
lőrde¤ek ah ,tlávik ed ,nađđoh lőrnednim nojrÍ
.laggarah uđđoh djam kogof innugarah ,nedivör rÍ
e ,tsiluJ ekőđ a s ticaL anrab a ejdelef en lE
ken€ema ,nav ¤oh trek a táH .tekekemre¤ sevdeK
a gíma ,kenéggüf rođkos miemeđ niáĐóR
?témleređ ettiv zehmevíh kelél tlűpöređđeM
anátu kankocrah a €em ,}orot akno$ a sÉ
,levéjef atzúrođok-űf ré¤ tagllah núromođ tsoM
rokka s ,iđetár tábál €em ,téjődnevöj ajráv S
lőbézek ajpakik ah ,súdlok a tnim ,lomoeđđÖ
,ettölöf a€óg a gém llá ...lálah a tóknam A
?ebkédiv eđđem a névzén lességnerem aléM
.indut ,alav sevdek meken im ,koraka lőrnedniM
ketéit edmá ,nokaját péđ ő$id atóza matráJ
>inládo$ atjar tim $nin ráb ,tlov nebmeđe gidniM
.ékkörö ebmeviđ ettet rok ttötlöt ketelev A
loha ,lürök kátolap se}éf sagam atóza matráj S
...ka$ }i$ik eklel kiádzag >¤an nednim ,nedniM
nebbe ,kotokéljah }o$ala ttotuj ebmeđe rokkA
- !péđ sé ¤an eklel kanádzag a ed ,ek$e}i$ik dniM
?keré$id ebmeđ ¤oh ,megne tlel enef a im ,e}jE
,gásguzah ,matdnom tima ,dnim !óhoh ,erđé međev tsoM
inzere}ek ka$ matraka eL .tlov gásguzah a}úŁ
nezzeređeb djam ...¤oh ...¤oh ,taru sorátón A
péđ e ah ,abájulaf kansádnok ¤av kenretkaB
.levődi inlűrü gof gem eki€emalav kolatavíH
.motárab ,ergév montál llek ázzoh si meken ,ajH
temledevöj ¤oh ,si tza dodut s ,tza dodut ,modosazáH
atóim ,ebmiebeĐ talluh men mamladaru súD

.etzeređ 'es gem ¤av ádale mápasedé kidazáä
.llek latavih !$nin ,dóm ne$nin zehséléle za ¤í S
,kolúnat ingo€osom nepéđ ,temejef motjahgeM
séglezih usáđú$-ó¤ík ,sádagofóđ sajá{
,kaná&uk a đel ,hah ...(mere}ek soríĐ s) mere}ek đeL
rám si talodnog a nátđup !mekénné gidep meN
,ebéle kenmiemeđ serév zédi tekőhlefgnáL
ah ,óki$ üfdamrah a tnim ,lobmot mevíđ sÉ
abáka} ajbod röđőlegel teletök sáv}áp A
.essezev 'ohdúri$ok lőbseném a ¤oh ,rotđáp A
,djam llek ainzúh te€ema ,léf lőtrehet a meN
.tásátuf azzotálrok €em ,lótmáh a menah !meN
,karba mes ajlotóp men tza ,tđevle ¤í tima sÉ
leté za ikén tiM .máđređ ógo¤ar a gidep meS
,leppe¤ iatđup a ő kiđgélegem !}éf uih a S
attala kengé dabađ kőseropáz a s ,}ávos imráB
,té}érös ejpét ddah tózob a s tialadlo kitehreV
nebézüt essehtegrek ka$ ,nojráj nodabađ kaŁ
- - tió¤ik agrás málliv a s tárahiv gatavis A
enteređ intalúm meklel !kotázzoh netsI
léđ ódagarle za ed ,mievih sevdek ,ketelev géM
,tjúféleb abájálrotiv ütérzáđ metelezpéK
,trap a daramle ,má€ág tuf ,}ogroh a dakađtéä
,regnet ilüklén röktál a nájrakbah tagnir S
a né ,kenegröd kőhlef a s ,gúz nákro za gim sÉ
makja le ignez lezzűt dav s ,kopak ebégedi tnaL
!gásdabađ igé tneđrođzáđ ,tadođunmih }ásraH
.6 sutđugua .1847 ,rámtaä
ZOH{OääASIK .M .T
?ak}áel ój sevdek ,¤av na¤oH
,tederíh mollah ¤oh gilA
,indut ménteređ no¤an gideP
?detelé súb ¤av e-mádiV
,kénlürö ddah ,doglod nav lój aH
,đége ¤ú gásgodlob a treM
,latláza đel evzeređték tőS
.tđér előleb re} si sám aH
kénlúsub ddah ,nav dotanáb ah S
,télef tá ménnev ddah ,deleV
ka$ tocrah a levélef kisáM
.dénedzükgigév nebbe}}öK
,deklel ajtnáb im ,dánadnomlE
?tsápa$ a ajár etrém iM
,inda si kéndut men tređ¤ó¤ ah S
.tsálatđagiv nát kéntahdA

,ménteređ tnim ,né ménteređ tniM
:inadnom entehel le aH
kennem giddem ,ko¤av godlob €iM
...iarátah mogásgodloB
,arátah $nin ,kanna si $nin tőS
,nemeklel latlá kilú} ¤U
€em ,gé za ttelef dlöf a tnékiM
.nelej ttünednim ,nav neleJ
nednim ken€em ,tregnetjék ¤an e S
mörö ¤e ,¤nö¤ ¤e nebéjppeŁ
- lammagamdosám :magam ka$ meN .mönöđök kendeviđ semeN
dosros ah sé ,ak}áel ,tze dduT
>tadut e itíh}e :zéheN
:erévtset kangásgodlob a treM
.takosám innet ággodloB
sutđugua .1847 ,rámtaä
TEäÉTLÖK A
,avzála ¤av el tnim ,teđétlök tneđ hO
tadogásótlém kájropit tnékiM
nődima ,rokka pé s ,kábotso zA
.kenejlemelöf ¤oh ,keneđkeröT
,diajpap tnek men löf kitedrih tzA
,¤av meret ¤oh ,lavóđnnef kitedrih tzA
,meret őlködnüt ,seđíd ,irú¤aN
nebkőpic sazám}éf ka$ nápu$ ávoH
.nesemledelli inrájeb teheL
,kátéforp simah ,lá it ,kotassagllaH
.zagi mes kotóđ ¤e ,kotassagllaH
,meret-óglasrát men teđétlök A
,pén arfic a ráj inge$ef ávoH
>ajérap ttedeđnemeđ gásasrát A
,telüpé na€o !teđétlök a bböT
,kannalatgodlob-godlob nav avti} €eM
,¤áv inzokdámi ik ,keniknedniM
inpéleb ávoha ,záh¤etneđ :lavóä
.dabađ si báltízem tős nabrok$oB
utđugua .1847 ,rámtaä
MOSUZAGEP NÉ ZA
,mosuzageP né za ól logna meN

,labbál sagrohiróh ,lakka} }okéV
,tallá ódrohrehet temén si meN
.lasságopot-evdem ,lattáh seléä
,mosuzageP né za óki$ ra¤aM
,atjaf ra¤am kéred itederE
,lerrőđ me€es amís jepsogáliV
.atjar kise tta}ah ráguspan A
,nabóllátsi za nneb kétleven meN
>abáloksi za tráj negi si meN
a le matgof nnik tto ,ttetelüđ nniK
.'abgásatđup ¤an péđ igásnuk-siK
,leggere} tátáh a motnađđob meN
,evtíretár ka$ nav rátó$ sik ¤E
avtatgávsebes sé ,tjar kölü ¤Ú
.erévtset málliv a ő trem ,dagaR
,bbetsemörögel điv arkátđup A
,e€eh isételüđ atđup a treM
,trátnak a motídrof arra ah ,jeH
.elev koríb gila ,kirgugem ¤U
,aróđ ¤e kollágem nabkulaf A
>llá ,jar-ehém a tnim ,gás}á€ a loH
,kerék togáriv ¤e lőtbbeđgel A
!árjah arju rokka ,nátza rokkA
,enlűrek abmavađ ka$ s ,móki$ điV
>lóbgáliv a lőbbe ne¤ivik ¤oH
a ze :alór kétjat a dakađ aH
.lótgásdaráf a men ,nav lőtzűt koS
,le tdaráf mesahos mosuzageP
,daráf si mes le gém nabájramaH
eđđem gém trem ,e¤et si en tze ziB
.arátah mia¤áv ,matú no¤aV
,mavol sedé ,ssatgáv ,mavol ,ssatgáV
,tá drogu ,đlel tokrá ¤av tevök aH
,kiltob gésnelle ah ála dabál S
!tátda na€o-ne€i za no¤a dgúR
sutđugua .1847 ,rámtaä
!{{ÖK TÉMSI
sros a lübmemeđ ¤oh ,mettih tzA
,ezümáđ erkörÖ
tétös ,¤av nomállip témsi S

!etevök se}éf kamladjáF
gásgodlob a matludiv gilA
,náragúspan sajá{
,le atrakat őhlef témsI
.máer táropáz itnö €eM
,}}ök ¤e ka$ >ze ropáz men ,men eD
,ka$ ek$eppe$}}ök ¤E
,nálat bbasoník sigém sÉ
.katap đége ¤e anlov tniM
matrís takos ,rám né matrís hO
,meleređ ,dattaiM
,tedegét kalátaris sÉ
.metezmen ólútđup }égeä
gém tű}ök bbűresek lénne eD
,ahos mettetje meN
,meleređ őgé ,detré meS
.azah ódavmah ,detré meS
a tnim ,sav sezüt a tnim ,}}ök E
...tüs ,ajgnál kanlokoP
nótatzótri ,nótatzótrI
!tsüfapíp a tnem abmorrO
sutđugua .1847 ,rámtaä
...AMŁOK ATRUK NÉGÉV ULAF
,am$ok atruk négév ulaF
,arsomaä a ik gúr adO
,enneb tágam ántál si geM
.engelezök men jé za aH
,kidelezök akađjé zA
,kidesedne$el gáliv A
,kéttötökik ,pmok a nehiP
.géstétös a tagllah enneB
!sognah gezzeb
,somlabmic a
,kantagnojruk
.kalba za éleb

am$ok a eD
kidóláknuM
ke}égel A
gner etniä

,gáriv}ara ,énsorám$oK"
,tárob kibbojgel a edI
,mápa¤an a tnim ,ne¤el néV
!mábab ujfi tnim ,sezüt sÉ

,nabboj dazzúh ,}ágic ár dzúH
,nav mevdek ólav inlocnáT
,temeznép a molocnátlE
"!temeklel a molocnátiK
:nokalba za kangopokeB
,no¤an na€o kotajguz eN"
,gásaru za inezü tzA
".¤áv innula ,tdükefel treM
,abdaru za kéjjúb gödrÖ"
...!ablokop a jnem gidep eT
,si tréza ka$ ,}ágic ,ár dzúH
"!si trémegni za trájdnim aH
:kantatgopok ,kenőj tnigeM
,kanajdagiv nebbesedneŁ"
,teketdnek gem ajdlá netsI
".geteb má}asedé }égeä
,da mes ki¤e teteleleF
,takiarob kitnepröhiK
kenénez a kitev tégéV
.ke}égel a kennemazah S
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{ÉGELRODNÁV
kenrebme za serü ah¤oH
.si sah a serü :ejbeÄ
avgoflénne ,serü mebeÄ
.si masah né za serÜ
,arájótu mette panneT
,tesevek ¤oh ,zagi zA
ik ,géle nav !immes ed oN
.tteve si mette€eh nÉ
rokka ,đel pan arju panloh S
.tim đel ah ...djam metehE
kanmá}a-gés}émer giddA
.tielme sedé movíä
ette€eh ed ,serü masaH
,miemeđ kannav ileT
lőtgedih a kéttötlötgeM
.mie}}ök ttotírođiK
,nav gedih €i ¤oh ,ój ze sÉ
,llek menteis bbálageL

,eđđem gém €em ,tádrá$ a ¤í S
.le meré nabbáropaä
,ekrüđ et ,i¤ ,ókaf et ,iß
...!kotassuf ,mabál ték ,iß
,ze óki$ ték ttodlá ne€iM
.tokarba rék mes ki¤E
,ekrüđ kisám ,ókaf ki¤E
,barad ték mogárdan treM
mattodlot ¤ú táráđ ki¤E
.panim a zohkisám A
,si máhur jú ój meken tloV
>máhur ju péđ meken tloV
...tajú za llek inlémik eD
.mádale ,kéjpok en ¤oH
,tájmarah a mađđtájik ¤oh S
:tehelgem ,tillágem iK
kansorám$ok őslegel A
.temeznép matdalatlÁ
ka$ malán }áviĐ
,daka si
lannoza né
.ta}ara

k'€ema tsoM
eréllif ¤E
kanna lujíD
záđ keteziF

a tte€eh a ed ,}áviĐ $niN
.temebeĐ ajtatuk léä
,jdoklá&uk en ,motárab léä
.tedezek a mötügeM
ze ed ,afért ima ,aférT
,ődi ¤e silánimirK
am menelle tdükseeđđÖ
.őse ,óh ,gésgedih ,léä
,mé$neređ nelte¤e za zA
,mozatú báltízem ¤oH
larrás ,lezzív ennemeleT
.notu đor e mámzi$ A
zötlövüs tnána¤ jacak}úG
.getegref a mettölöF
rok¤e atjar !nojlo}ug ddaH
.keteven takój si nÉ
,t€ehűm sik ¤e netsi za dÁ
,meken djam netsi za dÁ
,mólladnak gelem đel enneB
...mekemre¤ ,megéseleF

léđ raduc e ,léđ a ah ttO
:nelejgem lánmokalbA
,ebémeđ kogacak ta€O
!nebigrém dakkupgem ¤oH
sutđugua .1847 ,rámtaä
...GEM ZA NOSTNÁB EN
,mogálivpan se}éf ,gem za nostnáb eN
>kidetétösle ahén mocra aH
,monávik tnékimráb ,né ketehel meN
.giv av€of-not€of mes dettőle géM
ebmeviđ rokne€i ¤oh ,gem nossatgu{
...alav dázoh et men totanáb A
,et meken totanáb lénzeređ na¤oH
?ala¤na bbojgel kengé kendlöf A
ahén megne tréma ,za sám neđégE
>def eníđ gás}ávlah setetrésiK
,akélatram ko¤av kenmelleđ ¤e nÉ
.delef men intagotálgem-gem €eM
,kegnese nalatđah ,merék abáiH
>rám armagam noj¤ah ,le noj¤ah ¤oH
,degne men !ő tekis ,neltetehlelréK
.rájađđiv-ađđiv ékkörö nálaT
evden bsedégel jék a nődim ,rođkoS
,tamakja sajmođ rám-rám itnirÉ
evdeji llágem mezek ...kinelejgeM
.tarahop tlet a itje erdlöf sÉ
,ekélme mődi tlum !tlum a melleđ E
,kala bbótđazrobgel ,bbadavgel A
evgé lütéveh rob ilokop ¤e tiM
.kanatlodnogik i€áđiv sros A
>evtevado ko¤av kenmelleđ nezE
,lübi€ém ajrís mázzoh rötlef-leF
,ebmelüf tiégí semér ajgús gím S
.lüvök áválkiđ nelteklel mekleL
,kelénetré mes¤ú ,rokke stílóđ eN
>gimevíđ antah mes dognah sedÉ
kensénelej a gím ,nebékéb le dráV
.kiletle ajáró ótatzótrI
,trak gedih nof molá ne€i melűröK

!monik a i}}em sigém attaim S
,trat gima ?lánđah tim ed ...nápu$ molÁ
.modomlá ka$ ¤oh ,tuj men ebmeđE
sutđugua .1847 ,rámtaä
NÁIäO SÉ RÉMOH
?kátlec a loh sé kenelleh a kannav loH
tnimalav ,kő kenetnűtlE
te€ema ,soráv téK
,le}eb ajrá keregnet A
...lőbzív a ik tdaram amro kia}rot kaŁ
.náiđO s rémoH :amro }orot ték E
,za alav súdloK
!gésbnölük iM .zeme if€áriK
:kasotalnosah 'eb¤e eD
.tlov kav ejettekdniM
nát tekie}éfmeä
nönnö ,ezüt ógobol kökleL
?le évev aságo¤ar kögéső$iD
kiezekĐárav ah !kő kemelleđ ¤aN
,tégedi tnal a kitnirÉ
togáliv ,ejégi netsi tniM
,éle rebme za kantoklA
péđ sotalumáb €eM
- .¤an sotalumáb sÉ
?trémoH kotájllaH
tlob ie}}em a nabálaD
,a€osom körö kenmörö sedne$ ¤E
robíb ilanjah a nannohA
a}ara rágus iléd a S
ála kilmö nasajá} €O
arkobah ekőđ iregnet A
,erketegiđ dlöz a könneb sÉ
lemmen irebme za kizű kenetsi loH
nebsélü¤ev godloB
.meleređ űrö}ö¤ ho ,tadikétáJ
?tnáiđO ttoma kotájtál S
nédlöf üdök-körö regnet ikađjé zA
ttü¤e lakkorahiv ttölöf alkiđ daV
,nebjé nalatkala za tálad ajgosraH
,dloh a nöjlef sÉ
,pan őnemel a tniM
,nesörövrév €O
loh ,tegetegner a ajtírob eb}éf droz S
lütsegeres kang€oB

káilad ttesele néjezem crah A
.iemelleđ súB
,sogáliv
ózgáriv
!rémoH ,eső kosudlok ho
,tétös
rávis
- !náiđO ,dótu i€árik

im nedniM
im nedniM
,nabdolaD
im nedniM
im nedniM
,'abdolaD

,er¤e kotajlolad ,atjar kaŁ
,totnal inetsi za ,totnal a ketéjreV
!náiđO s rémoH
kevé za kenőjlE
kanropitel >iederze s iajdazáä
ed ,ho ,lüneletrö}ök tnedniM
>köttőle kot¤av ketneđ iT
,kilehel tlálah agrás a ernedniM
!dlöz daram ajúrođok ketejef đő kaŁ
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TELÉ AKRAT
lánmaru sraM né matlágloä
,lán}ođđasik ailahT sÉ
...nebteletđit ¤an gidepgéM
.metköđle tti ,katpa$le ttO
,nodóma&uk matlogolaß
.nokótnih savol¤én matráj S
,tájámzi$ sám mattotitđiT
.sám temi}e za átitđit S
,nehé-najmođ matgorotjuK
neré}ek zaráđ ne€eh ¤E
gem ne€eh sám ,matlá$igáR
.kettötđörüf abjav-ebjeT
neltezem a ma¤á rám tloV
>nebgetegner nelteik ,dlöF
,no¤á arfic témsi matláH
.nokánráp-talo&ap moniF
tamákpis a metlemegeM
,kanájudjah óríbagloä
káttagotjah mettőle né S
.káríbaglođ a takogaM
anlov tle¤éđ si }á€aboä
,avgofnorak inőj meleV

ke¤löh irú témsi roksáM
.ketdepe trémosátnalliP
,tlov máhur ju seké ,agárD
,tlof nátáh tlof nomáhur tlov S
...tekék ,tágrás matkar erdlöZ
!telé akrat eb ,má&a tneä
sutđugua .1847 ,rámtaä
ZOH{OääASIK .B .O
,menzén degét gástalum péä
,}á€sik ekőä
gásujfi za óbmib sik eT
!nájáfaĐóR
dakja s demeđ né ménzénlE
>nalatnU
nebdemeđ s deviđ nodakjA
.nav dekleL
,motálgem dnim ,deklel ,devíä
>kezén dár aH
ilét a tnim ,za gém sedneŁ
.keđéfrádaM
a őjle djam ah ,jráv ,ka$ jráV
,telekiK
gem kilet leppén sojaz €iM
.delebeK
ejődi bbeđgel ,péđ za sÉ
,kenknütelÉ
röđőle víđ a nődimA
,gem lüsepéN
levéterésik nődimA
meret nneB
a ,€árik ¤an samlatah A
.melereä
,tanáb ,mörö :iőrésíK
,ság€osom ,}}öK
:ajdut ik sé ,}émer ,géstéK
?sám nednim iM
itlötgem ¤u gédnev kos E
,teviđ A
etniđ-etniđ ,}égeđ ,ze ¤oH
.depergeM
,tuf-tól er¤e pén a ze sÉ
,lagra} el s löF
kenzöbmöröd ,kanđogu} meN

.lappan-lejjÉ
ahos €em ,jaz e knüken sÉ
,kinüđ meN
no¤an €o sé jáf no¤an €O
...!kiselóJ
,đag€osom tim ,đag€osom tiM
?}á€ nalatniŁ
,matzára¤am netti timA
?nát dodut ráM
löf međet men gém tze ,men hO
!delűleF
nabboj lánna ...?nav ¤í ah eD
.kellű$eB
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LÉVEL PÉä
,látrí te€ema ,lével péä
!etelé kenmetelÉ
e}éf nednim démle enneB
.egelem nednim devíđ S
€o sé detsef naórrof €O
,tedemleređ nesedÉ
sigém mekén ?énnih ik ,sÉ
.delevel jáf no¤an ,jáF
,armokolmoh tlű őder ¤E
,másavlole nődimA
lessék ahtnim ,jáf őder e S
.már anlov káttotísaH
ed ,rokobgáriv deleveL
.névöt a gnappal ó¤íK
,gem mélel men sé mésereK
.né mezré tésépi$ eD
avdut men ¤av avrakađéK
?temeklel pékke dotnáB
neltetehgév €o degét €eM
.teređ tedegét ka$ sÉ
,menrégem táhet ttellek tzE
,tebes jú nössü za ¤oH
inlosovrogem kenikA
.tekebbeigér a 'néK
,nabkobah a matlokodluF
...mélemelöf temezek S

,eb stíđat nebbe€ém ¤oh ,et S
?mélef léttöj tréza kaŁ
,el stísedne$ sé ,}áel ,reJ
,temegne gem ssatgu} s ,reJ
lénőkalkiđ ősle za treM
!temejef motna$$oltéä
náját .20 sutđugua .1847 ,rámtaä
...MÁÄÓR A TTOTNÁBGEM
,no¤an máĐór a ttotnábgeM
,no¤an etré matdugaraH
,matdokalsub ,matdugaraH
.matkođ trékéléffe za tniM
temebes ¤oh ,matlodnog tzA
,gem ajtí¤ó¤ ósáris A
,mebes eb luráz rokka ¤oH
.meken rís a kilí}gem aH
?mojab a ze ttotrat giddem S
,mola¤na za tlokó$gem gíM
,mola¤na tlokó$gem t€ehiM
.mojab immes ttel men trájdniM
,avađ a rőt se¤eh ,selÉ
.akaja za maĐlab sedé S
!eléf}áel a za ne€I
?elév rebme za ne¤et tiM
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...KANATRAT KENŐTLÖK ÓJ
¤oh s ,kanatrat kenőtlök óJ
,međih si né ,ko¤av zA
dlatđagam en et tréza eD
.mesevdek ,temiesreV
,kolúriple dettőle eT
,temegne đré$íd ah¤oH
sepék dázzoh ,mezré trem hO
.temegés}i$ik mezrÉ
,nabtalodnog bbesikgel A
,löködnüt nebdejef €eM
,neb}émezré bbesikgel A
,löf ajtđagad delbek €eM
,nabásátnallip ¤e demeä

,lüpör mélef noktit €eM
galótuf €em ,nabdognah ¤E
,lürök temeklel igneŁ
bböt si nabdoság€osom ¤E
,mesevdek ,nav teđétlöK
,nebsrev nevtözáđtö za tniM
.neseđđö matrí te€eM
sutđugua .1847 ,rámtaä
GÉ SOGALLIŁ A
,nége}őđ dlöztétös dlöf a tta}ah međkeF
>tege kéktétös a mezén evgnerem sÉ
}éfgalli$ sötsüze ,so}ara máer lláä
.temejef izevö tnána¤ úrođok sÉ
,nebnözörágus e meklel métđörüfgeM
,te}}eđ idlöf nednim lórágam ttosomeL
,neppör absagam a evtelüđájju tsom S
>te}}em a iserek S
,amlá sedne$ sé €ém >dlöf đége za kiđlA
,temelüf itniré ságnod klah nelte¤E
,alláđ akrágob sik imalav méllem náT
,tehel aságosrah ma€of ilovát ¤aV
,eségröd}}em kőhlef bbailovát gém ¤aV
,lüpröt ávi}árap €i ,ré mázzoh gím ,€eM
esélkené-đunmih kenmeklel nálat ¤aV
.lübrökgalli$ a eL
,ttözök ketsetigé za jlláđ ho ,meklel ,jlláä
,nálo&áf kömletjer lütđerek stnallip sÉ
...ttövöđ ajju soktit gésnetsi za te€eM
?nálat lőb€éđeđ ka$ ¤av e-lőbgésse$löB
,nokogalli$ a tto nav im ,meklel ,gem dzéN
,ttelef kogalli$ a no¤av im ,gem dzén sÉ
,noda}ráđ sro¤ mázzoh el jlűpör nátuzA
>delev kejléđeb ddaH
?telé si tto e-nav ?láttál tim :mejdrék ddaH
?idlöf a tnim ,súb €i ,semlertö¤ €i ,nav ah S
,teléti úrogiđ ,}émek a za e-llÁ
...?itlöt tájúđob sé tđo tamlatuj €emA
,né kénteređ te¤e !zehhe mözök im eD
:meken tríh zzoh lórra ,indutgem te¤e kaŁ
né€ém kevíđ a sé kevíđ tto e-kannaV
?meleređ e-lognáL
,ado ko¤áv ¤u ha ,kenteređ si tto aH
,kogof inzokdámi nórrof ,kassujlef ¤oh S

,ado résík men löf meleređ a ah eD
!kogalli$ ógo¤ar ,kotázzoh netsi ¤U
,ttellem atanábúb nednim dlöf a bbeđ ¤U
...!innet kangof abrís a ah ,le međđé}e S
temleređ a s ,lotóp tnednim meleređ A
.immes ajlotóp meN
sutđugua .1847 ,rámtaä
...MÁZZOH TSOM KANALMO ßU KAŁ
mázzoh tsom kanalmo ¤u kaŁ
!kelevel bbeđ lénbbeđ A
djam mesevdek le¤¤e paniM
,gem ettetđeper mevíä
tetzemle¤if arra gem tsoM
,motárabój tremsi men ¤E
,nenni kassuf s kazzá¤iv" ¤oH
.molálah a nav lezök treM
zék sokli¤ro !nenni kassuF
".temetlé itege}eF
?gásólav ¤av ze e-aférT
.tehel si kisám s ki¤E
,đláfért ah¤oh ,motárabóJ
.zehkerebme sám lánludroF
lavák$áfért sik €i za treM
.đetđeji men gem temegnE
nabólav ah ?afért men ah S
?menelle ikalav röT
moráveb djam ,nav lój si¤Ú
.merebme mezéngem sÉ
,atéop đor imalav náT
abál mosuzageP keniK
,erémeđku& a ttogáháR
?'abátgallab-arnokileH
,óríbalbát imalav ¤aV
lürijef irú keniK
tákórap a mettötüeL
?tlüpörel si ejef a S
,masrát€étev imalav ¤aV
,droh tarasok mattaim iK
lőbgere} a mat}áhel tiK
?trop a matgúr ebémeđ sÉ
moráh a dnim nálat ¤av ,haH
?menelle tdükseeđđÖ
,kandamátgem keze ah oN
!menetsi ,kajláni$ tiM

tájácpakllá atéop A
,kenmerev¤ef motíkađeL
,nosmáS tnim ,temigésnelle S
!gem merev lattno$rámađ E
sutđugua .1847 ,rámtaä
MEVÍä
e-látokla ,netsI
rám si tevíđ €i bböT
?meviđ né za tniM
rám si nabsám e-tloV
€i sé eléfkos €I
?melezré órroF
,víđ a ze a}at űH
gástárab bbesemeN
.ze ajá}at űH
ttoggale ,tto¤ahlE
nelte¤e mielüä
.ze ajánráp ¤áL
-gel loha ,víđ e treK
digáriv bsotallI
!meleređ ,kanlí{
a €ema ,ze a}áB
arámáđ gásdabaä
.meret tasavdraK
nav ój im ,péđ im sÉ
,nogáliv kerek A
,lelö men te€eM
asádámi zeh€eM
¤av el anlojah meN
...?lef enlüpör meN
si víđ a ze rok¤e S
,ingobod kinüđgeM
>keibböt a tniM
si víđ a ze rok¤E
...ingobod kinüđgeM
.gedih s đel améN
nabárop dlöf a nneL
inlű¤ev gof eđđÖ
,levibböt a djaM
,nepé lanna€o nát S
talúdni bsagam tiK
.lef atju¤ mesoS

en temevíđ !men hO
lavékosám ajríB
...€eh a zana¤U
ah¤oh ,ik keté¤eV
,mitárab ,kolahgeM
.le ketéssegé S
sutđugua .1847 ,rámtaä
KÖSŐHJÁä A
?gém ravazgnah tlürő ze trat giddeM
?nebéven noh a gém kötgőb giddeM
,nav niakja gidnim noh a keniK
!nebéviđ $nis ahos ,kanna ne$niN
?lekketevle}afok kotlánđah tiM
,jaz a trat tsáv€of ervé-lürvÉ
?tezmen a ,tlov loha ,e-tto men sÉ
?jab igér nednim gem gém e-$niN
lavóđ ¤oh ,tte€eh a !innet ,inneT
>kotájlo$árahle ¤í tődi zA
za zén abáih €o s gér zén avráV
.kotáer gáliv a s ajpan netsI
rám tezek a erttet ik kotástju{
,teketiebeĐ artazodlá S
ik ,tázah a ergév kotájlálpáT
.teketit tlálpát giákos €O
€em ,röküt ték a ze ,ttet s tazodlÁ
,ajtatum túifnoh idólav A
,kot¤av kevíđ őznö s avá¤ it eD
.artazodlá kőznö s kává¤ ertteT
,lađsavat káf a tnim ¤oh ,né međiH
,ketezmen név a kandojfigeM
,kotda men tobmol jú kó}reh it eD
.ketiđeel si tigér a tőS
a gém etlemelöf !gáskav im ho S
,aráĐiap tekő gésűređpéN
nepékim ,gásakos tlumále zA
.ajráz abiajrak ,tiótlávgeM
,iódale noh a kő ?kótlávgeM
...ttaim kótídro ze knüđevlE
,knüléf ¤oh ,knünelle ajdut kolóR
.tagu gédnim be knéléf a treM
,zehgeres a kollá men na¤u nÉ
,avtagnojju tekő irésik €eM
,mödőtev köbizök rok¤e ah sÉ
,abtapa$ e kepél trébé¤e meN

ze djam mastídroflöf ¤oh ,tréza kaŁ
,térekeđ imlező¤ ko¤an lÁ
majgáv lavárotso kanmogarah S
!télej ótib a arkiacrA
sutđugua .1847 ,rámtaä
ßOHALAV
mamladokal moráv ,moráV
,nezeheN
rám panloham neđih ed oN
,neđel ttI
,téh ¤e za ze gáliv a meN
tnéknodórpa moloĐromeL
.¤ohalaV
,ko¤av aif rebme }égeä
mápa zA
mes tsarag ¤e ,mes tóh}uk ¤E
>máer ¤aH
,jab ¤an na€o men ed !jab ,jaB
'jam knüléle ka$ im trézA
.¤ohalaV
sotaraka mo}ođđa}eM
,}áelsiK
nednim tejef kotjah mes nÉ
,nátu óä
,knürév im a katap sezüT
knüréfgem ka$ tréza menaH
.¤ohalaV
né gem panloh ,degne ő aM
,kedegnE
nepéđ kujllá téjele ¤I
,kenröp A
,knüđeveđđö lappan ah sÉ
knülükébik ka$ djam etsE
.¤ohalaV
sutđugua .1847 ,rámtaä
...TNIM ,TSÁIRÓ NEłI
tnim ,tsáiró ne€I
?ttotál ik ,ko¤av nÉ
za motrat nebmelÖ
!togáđro}}em đégE
,már jlúrob ,már jlúroB

,mogáđro}}em sedÉ
,mege péđ neltőhleF
!mogálivpan se}éF
,menetsi ,menetsI
detmeret si tréiM
kani}árap na€O
?telbek irebme zA
réf men mogásgodloB
,éleb neđége ¤I
,monlozokét llek lE
.télef monrís llek lE
,né metlödnevöjgeM
.gém keđel godlob ¤oH
ka$ malán úb a ¤oH
.gédnev ózatútÁ
si eđđem ,létnemlE
,tanábúb ,rámmi đráJ
mes leppék !jdere kaŁ
.danátu koludroF
a ,dzén ,mesevdek ,dzéN
,enem mes el gém paN
nabávaj rám sigéM
.elimelif a lóä
si men ze neđih eD
,asálonad rádaM
kandiajkó$ menaH
.asánatta$le-lE
iđavat díleđ tniM
,aránór a ősE
dokó$ lágodlluh ¤U
,armácro ,armakjA
lőbéjppe$ kinedniM
...meret gáriv ¤e-¤E
...!đavat soropázkóŁ
...!meleređ sogáriV
sutđugua .1847 ,rámtaä
AIRÁM IŁÉä
ttegéik !rokgavol ógo¤ar ed ,nodroZ
,kalatju¤¤em arju !}éf-ikađjé soriP
,degét tju¤¤em arju ajá€káf metezpéK
,galojú trekrédnüt a kiđtál lándognál S
:agáriv péđ €o s tlov ajáf péđ €o ken€eM
- - !ajáĐór meleređ ,ajáfre$ gészétiV

levődnetđe záđték ¤röß izcókáR bsődI
,togáđro€édrE péđ at¤ahle ttőlezE
levégeres ődzük trégásdabađtih a S
>ttogáv erdlöf ra¤am a natnáđle ,nartáB
aráv }áruM sagam tzök iecréb römöG
.aráv lakkupak tli} ariánotak s áR
,airáM i$éä ,tlov e¤evzö péđ nelteB
:etlezevdü pékke nésézekrégem iK
,aif sőh ken€édrE ,meledjef ,¤élzövdÜ"
.eklel kanáiráM i$éä s nokor dekleL
,teknieklel eđđö itök ¤ü zana¤U
?teknim anlotág im ingof tezek trézA
,tadobboj edi dda ,mobboj emí nav ttI
:dotahzárgem nartáb ,dotahtírođ nartáB
tamosátlokis táh ,tlov sőh mejréf s mápA
.dogof men inallah si ermetél }ođđA
,melev ¤írf a tneđ tsom :a&áb izcókáR ,¤I
"!menelle denelle s motárab dotáraB
,nátu sétök¤írf a izcókáR tnem bbávoT
.lürő tto ka$ náv¤ah téđér sik egereS
}áruM go€osom ka$ >nöjőj ,nelle nöj aH
...lürőtet ialkiđ naltatahív a áR
,gigellef a lú}löf ,kederem sé sagaM
.kitelüđ attala si málliv a gém náT
,arákos men gidep ,gésnelle za si ttöJ
>ierebme ráđá$ tnabbol argarah A
arámortso kanráv őtütráp a tekŐ
.ilerézev cnereF i}éleseV zétiV
,ennem abráv a ¤oh ,ik zeven tetevöK
.ennezü tocrah ¤av anzoh tsádagem ¤av S
,kétattá$ob si eb ,tevök a tludnilE
?annávik tim :édrék e¤evzö péđ nelteB
".kénatjahó inlóđ lavá}átipak ráV"
'.a}átipak ko¤av né ,¤löh a tlelef ,jlóä'
?anlov tlumáb en¤oh ,tevök a tlumáblE
.aglod tlov mesahos gém la}}átipak €I
,tájákódnom atdnom s édzekle nátuzA
ttollá lübi}}e ka$ ,kézgnah nedivör €eM
?táráv }áruM knüken it e-kotájti}geM"
"?kotájraka tza ,gem kussi} knugam im ¤aV
,etré đaláv a tlov sádagatgem atruK
.etrésik ság€osom ekđüb ,so}úg si tzA
,zehrézev a tevök a ttogollukađsiV
.tléđeb tim sé levik ,étđejret ejéle S
?zeré tim ajdut mes agam i}éleseV

?téđe ¤av e-téviđ :ríh e ajtnáb téjiM
,gellef a ttöj nűrűs ,netétös erékleL
:ketlevöl komálliv ne€i előleb sÉ
,artáh tlov ze ka$ gém ,}ákrođob sé gödrÖ"
>tamu¤á mezzegöđ nelle őtökjef ¤oH
,ardátráp ,}ođđa ój ,inpél kolálat áR
.dakađel si dejef ttü¤e laddátráp djam S
,donatđav&ok tim $nin ,dáh}ok a serü náT
.dogof todrak a tsom tt€eh lánakőzőf ¤oH
?temeríh }ođđa ze attollah mesahoS
...?intök rem ik ¤í ¤oh ,téríh i}éleseV
,dejile trem ,lanjah a đel }ávlah panloH
,inderbé gof ttaim ségrödu¤á na€O
,damátlöf pan a sé dalađle ő erim S
.tamápip gem motju¤ nájmor őgé }áruM
,tehel a$ruf ,a$ruf !}ođđa serev¤ef ,mH
.ifréf a nabá}kođ tnim ,nát amrofna€O
,kenemret na¤uka$ konozama táheT
...?inléger mattollah ređ¤e men lőrke€eM
.}ođđa ujfi sé péđ ¤oh ,metevök ajdnom S
".motđalum men le !gem ,negi ,montál llek geM
,uđđoh ,pan a ze tlov uđđoh kenrézev A
>ólmortso témlerüt ,ár ttolláđ rádam téK
,uđđob etekef sé gási$návik akraT
.ólloh ógorák sé akrađ őlepereK
...ttedzek si indariv ,tnem s jé za ttöj ergéV
.tetze inzén péđ đel lőréjetet ráv A
,etnevel seké za ,lanjah ujfi za ttöJ
,néjef llotga$ók a galli$ péđ ógo¤aR
>etnem }osráb sorip jú-tanodjú nálláv S
...nérekeđladaid se}éf éle ttöj ¤I
erév :ettev téjef ,tejé za etlögeM
.eréléđ kegellef a đége tne$$eflöF
,arobát geteggü$ jé za ,gidep dök A
,nává¤ edzek intuf ,tdaram lüklén őf treM
,arkotropo$ órpa somáđ ttozodalđo S
,náját bbasoktitgel ke¤löv a tjuble sÉ
,ajár alláđ séseebgésték ősgév ttO
.arágá káfő}ef tágam átđakalöf S
,emret noplat pén a no}áruM ttalazE
.kiđla mes gésnelle za nnik tto ¤oh ,návtáL
!errev¤ef ,rézev a átláik !errev¤eF
,kizgnah ¤u ,ekené atri$ap tnim ,avaä
,agam rézev a tlov airáM i$éä treM
?agalli$ lanjah a tteseel nálat ¤aV

,attala tögöđsürp ,tlobmot apirap jeP
>tasav a nabájáđ návgár lüneltékéB
,attatgotta$ tájdrak so}ara náladlO
.kasis léca néjef ,lécnáp léca nélbeK
,ajá€bađ ,ajkasis ,alécnáp tlov se}éF
.ajtnámé¤ ték emeđ tlov bbese}éfgel eD
,erézev ettőle s ,geres a nabros tllÁ
,korot-ú¤á kos a lalóđgem ¤oh ,návráV
,erőtet¤eh déđmođ a evétik ,ke€eM
.korodnomok ttötök-arcnál a tnim ,ketzéN
tte€eh ségrödú¤á za abráv a ,mí eD
.ttezekré tevök jú ¤e lőtgésnelle zA
,tehel ra¤am nápu$ ne€ima ,újfi péä
,ajá€káf gásrotáb a emeđ ték sezüT
...tezev zohladaid ¤av abósropok €eM
,ajtálgem táiráM ¤oh ,ketézzén ,sigéM
,kilmér ¤u ,dzek intuf erév sorip acrA
.giéviđ llá mes gem ,ne€ém élefel tuF
,ttőle ¤löhrézev a na}ávolah llá ttO
.nalatóđ €o ,gnarah neltevle} a tnim ,sÉ
,tő ajtrat kentdeji ,kanává¤ iknedniM
.nav ajab im :ő ka$ ,ajdut airáM kaŁ
?ebéklel kaifréf antál en }ođđa zA
?egéspéđ eb ttotah eri}}em ,ántál eN
...?kiđtet ah ,erévdek $nin kan}ođđa ki€em S
,¤evzö lataif a néjef tleme te¤E
,kiz¤ej iasánov €osom ttetjer tákjA
.¤em lezök zohujfi ttodoravazgem a S
.ajápirap éllem ettiv lassárgu ¤E
:ajáđ kentevök a tlí}gem nezehen ¤aN
rézev a dázzoh dlük ređ¤egém ,mo}ođđA"
.nebéven knügésnöf i€árik iráđáŁ
.rék gíma ,taráv a gem dda ,dagam gem ddA
.nebédlöf gás$akam a meret sánábgeM
,konálđoro-u¤á za kanallá tto ,dzéN
".kotár kengőb tlálah s kan}áh tezüt ke€eM
:ttedzek pékke inlóđ s ttog€osom airáM
,tájtarak'ój sevíđ derézev mönöđöK"
,tetzemle¤if arjab őtege}ef a ¤oH
.kájtrat kengelsölöf tti tza ¤oh ,gem ddnom eD
,kantujedi erim >tinálđoro ejdlüK
.kanlupalgem ,ká&uksik tnim ,lánkniabáL
...kalaf a kesőre ,kálkiđ a kasagaM
,kisám mes ,ki¤e mes anlov men ah¤oh sÉ

kanazzamlató ¤oh ,kniajdrak kannav ttI
"!gisádakađ-kelél ,giát€ofik knüréV
,todrak őgne$löf a náladlo étügem S
:ttotrat tedéđeb €i bbávot evdeseklel S
,knialaf kégnö¤ aH .kettehöj ah ,ketreJ"
.kesőre kniajrak ¤oh ,tza kujtatumgeM
.gni men knugásrotáb ed ,cnás a tehlődlE
.kesőh tnim gem knulah ¤ú ed ,knutahlahgeM
,zedegnel sám tte€eh ógobol e tti aH
".đel av}uh knümeđ trem ,kujtál men tza rám iM
.tedéđeb e tevök a átagllahgigéV
,attál t}ođđa tza ka$ ,állah si men nát ¤aV
,ttegé ¤u s tdallu¤gem eklel lőtiemeđ S
.agáliv netsi za djam rokteléti tniM
- nálat átjah mes gem ¤av - tágam átjahgeM
.náladlolab tébes segés€ém ettiv s ,tneM
nebséletvdek soktit nelgidep énnelteB
,nátu ózovát a tétetniket édlüK
,menléđeb men bbávot ,tlov ráK" :atlodnog tze S
.máer ...anlov ttezén s ,tti gém anlov tdaraM
,antahzoko tjab bböt levémeđ !újfi péä
".amlatah serev¤ef nednim erézev tniM
,eré zohupak a tevök a rám nődiM
.tételémđe tróđle etdeđlöf ¤ú ¤ohA
,erék tzökđeóri lótbálokrop a sÉ
:télevel trígem tá atda lakkóđ €i s ,trÍ
nabánadjah tráj tnim ,motárab ,matráj ¤Ú"
.nabárobát sá&áM etevök nátluz A
éle €árik ¤an a ?tnétröt na¤oh ,doduT
'.lezevdü nátluz A' .tököröt a kéttiV
,égebeh tóđ ték e nabátdoravazgeM
.levivle} tdakale ttetehem men bbávot S
,kattazib máer kim ,matdnom men le tekiM
".kando}ođđa tá dda ,matrí eblével E
.késék men bálokrop a indekele$ tzE
.totari za ¤löh a atsavlo lórtáhoL
,tésétepelgem ¤an kátál men gem ¤oh ,óJ
.ttokub men el ¤ohka$ lóról a ttaim €eM
,édeđeđđö tágam ,neletrih tlláđ si eL
.élef ajábođ tnem le}}özök ttetettet S
,ne¤el nneb ¤oh ,atráv gila ,atráv gilA
,atbodel tálécnáp ,eréeb nődim sÉ
,ne¤ev tetezkelél bbadabađ ,bbe}}ök ¤oH
.attala nejdeper en gem evíđ óljaz S
...éteverléf eđđem ,ttellek mes ajkasiS

?téjef ejlehret trém ,evíđ tsom €ús gélE
,ettölöf kasis mes ,lécnáp $nin rám ah sÉ
?náladlo lűde¤e drak a nojláni$ tiM
,ettet zehérev¤ef ibböt si todrak A
.nálat előt enléf ahtnim ,evlémik €o S
,ttotagrof avnovik gidde te€em ,negI
.tlov nebé€evüh ráb ,lótdrak a tléf natsoM
latlá kizotláv ¤I .ttemret suneV lóbsraM
,ámmolavúf tda¤áb rahiv sogarah A
,laváragus ttotju¤ €em ,tá kizotláv ¤I
.átta}okla díleđ eh}e ,pan sezüt A
,téđ tlevöl tomálliv bbéle €em ,međ a sÉ
.étđörüf lattamrah tájáĐór ték acrA
,televel ttopak a rám ásavlo röđbböT
...eklel s ezek tekđer ...assavlole arju S
!ttelef kenednim péđ ,}ođđa péđ űrö}öß"
,ettevle dosátál si tza ,tlov međe ¤E
...teviđ reze ttoda tte€eh đé ¤e ze eD
!deit i}}emalav ,agalli$ kogalliŁ
,ttőle tezöktü za ,kalassál gém ¤oh ,lleK
.kalassálgem ¤oh ,lleK .metehsele neb€eM
,tődefmeđ már annov ezek tazohrák A
.kalarédnüt ő$id ,kalántál men rám aH
,nabtanallip divör ¤e dagam gem dsatuM
.nabbod te¤e devíđ mettőle gima kaŁ
,kessehem dázzoh ¤oh ,tatu €imráka jdnoM
,lütđerek za si điv nogálivla za aH
!gem sselö :kalattál ah ,keđel tto ah sÉ
- .lübdezek si tlálah a međev nesevíä
,đnezi ah ,jnezi ¤av jri keni}éleseV
".cnereF i}éleseV ,tlov dettőle ik ,treM
,neblével a katlov kavađ ólognál E
:ándut ik inríel ,tza el ánrí ik eD
,nebéviđ airáM tlov men im sé tlov iM
?átrat nokoros e tiemeđ nődimA
,nélbek ógnojaz tá tnem đévléđ iregneT
.névleme nasagam tiamálluh réheF
,akjas sik }i$ik ¤e tzök komálluh e sÉ
>nőremkav ttezeve ed ,ttodok}áh ,víđ A
atjar ettiv té$nik kangáliv đége ¤E
.}émer őremsi mes lőbríh temleléf A
>ttođtál rámmi ed ,trap a gém ttođtál eđđeM
.togásrotáb anda ze ,anlov men ah ,sÉ
.nabágam ¤löh péđ a ttolóđ ",iken korI"

,tepéđ kos si tlodnog
,nav nállot tto rám ¤oh
:nájramah luđaláv
".nákras itagu}léd

,ttodoklodnog nađđoH
,ettih tza rokim eD
atrí tze ka$ ergéV
ráv a ¤él rokléfjÉ"

?abárobát mes ¤oh ,i}éleseV tré ¤oH
.atdut mes agam đih ,tza né mántahdut tniM
,'abárotás tdaram ákos men ed ,tnemeB
.attala rőbevdem a tlov }émek na€O
,erőd a ik tludni tré€ehővkef bbáhuP
.erőtetalkiđ ¤e tlűár ,tágam atpak S
,larráv}áruM tzökmeđ ,alkiđ a tlov sagaM
>evgneremle nálém zétiv a tlűel loH
,laváké}rá tétös átírob afő}eF
.egnez rádam sik sé katap sik ettelleM
?kenérádam e-nav ,gidde atdut mes tzA
.kenéviđ tteselój €o s ,attagllahle tsom S
,ermenetsI" :alóđ avdoknađđob ergéV
!tlojáb-tlövübgem ¤u ,}ákrođob }ođđa zE
ermiemeđ ...ő ze s ,motalodnog a ¤E
.tlo&áf órakateb tedlöf đége za tnoV
,asáli} sik ¤e ka$ kanlo&áf neze $niN
.assál tő memeđ ¤oh ,nav tréza si ze sÉ
.kénelli mázzohné !rotáb na€o s ,péđ €O
,ettet ne$löb tze sé ,tlahgem megéseleF
,géle tlov agásój >t}égeđ ,metteređ meN
.ertelüđef a tlov ajdnog kos no¤an eD
,acápa ój anlov ttel men ¤oh ,modnom meN
.atzábihle no¤an ,ttel za men ¤oh ,si ráK
,gédnev péđ sevdek et ,meleređ ,melereä
,gem e-kalzoktá men ed :tti ,ergév ¤av ttI
,détnekreslöf teklel e lóbiamlá ¤oH
?temevíđ-őktinárg dattotídzomgem ¤oH
...erlével órrof a lelef negedih aH
"!eréléđ de}évrö ssezev en ,sélürŐ
ttezén evtege}ef etniđ sé ttorgulöF
.abárotás ađđiv tnem ¤u ,élef ráv A
,ttepéleb ¤oh ,edrét tdaksoređđö menkaŁ
.atlálat télevel kanáiráM tto treM
>acrah iklel tlov ¤an ,átnob gima ,tlov ¤aN
- ?acra ¤av e-lével a :bba}ávlah tlov im S
,léfjé za ttöjle ka$ ed ,na¤u arákoS
...emledejef se}éf e kenkemelleđ A
?lénévö za bbasúd ajánorok keniK
?ellem avkargem nav kenik laggalli$ bböt S
,tadloh a ,évetel tájánorok tsom eD

>katlov men kelejdner ógo¤ar a néllem S
,ttöj nabtsálapőhlef etekef űređ¤E
,lüđék arkodnalak soktit si ő trem náT
ttözök korkob űrűS - .i}éleseV tnékiM
,lürémleređ evíđ kédoklodnog s ze tllÁ
aró za nnef nődim ,rám kédoklodnog géR
.alóđ tőtteknezit ergév evle} ahmoL
,elebek ttogobod nasamlatah na€O
,éntegnöd }ágozub lőrlüleb tza ahtniM
>elefel gem ludni ó$gáhlétök mí treM
:étnöđök lajjahos ttotjofle zétiv A
...nálat ardaprév ¤av ...ke¤em abgáđro}}eM"
.nákalba sik ráv a ttepéleb s ,tnem "!¤edniM
,ajár tráv lűde¤e ,atdagof airáM
,levégéspéđ reze ttü¤e ...men ?lűde¤E
,lavájah etekef ,levélebek réheF
.levémeđ kéktétös ,laviakja soriP
>apmál a ttetekđer evét arlatđa zA
.ajgnál őtekđer tlov sétléfmeleređ náT
,gavol a gem tlalóđ "!mo}ođđa ,mettöjlE"
,temetenöđök ddev tréde¤ek sogás¤aN"
?galojú majdnomle ,matrígem rám timA
?temeđe datlúdlöf eri}}em ,majdnomlE
a}ágam gedir ,tloh irok¤e kenmelbeK
.ajá}at sotazgnah kenmeleređ a tsoM
,afaĐór a tnim men ed ,meviđ a tekđeR
>molavuf itse za tnahusle ttölöf €eM
ah ,alkiđ itáprák tnim ,meviđ a tekđeR
.nojaliđ attala tá röt sáludnidlöF
,ttellek €édevneđ ¤an >meviđ né za sá&sáB
.telbek solécnáp e assahtídóhgem ¤oH
?láttavih tréim ,jlóđ ,mo}ođđa ,et ed hO
,ssevenik s tamoník dassál ¤oh ,e-trézA
?lázzokanáđ matjar ¤oh ,tréza nálat ¤aV
...semedré arra tnim ,ko¤av erre bbáknI
eré¤eh memleređ ¤oh ,tréza nálat ¤aV
"?e-tréze ,mo}ođđa ...stípé taráv}émeR
,airáM i$éä tlóđ ",trébböt gém tős ,trézE"
,dére}gem temevíđ ,tedegét keltereä"
,ainlojah ár đék sé déit rám mevíä
.tréletétlöf ¤e ed ...si temezek dríb ¤oH
:đaláv a đel ü}}ök ,đteređ názagi aH
"?đallá ézök motráp trémezek s memlereä
,lüklén sádoklodnog i}éleseV tlóđ "!meN"

,nattozorátah sé nese€épennü tlóä
,lükéb men gem mémle lelletétlöf nezE"
.nav nabmamlatah im ,tsám imráka jnáviK
,metelé tnim ,et ¤av bbágárd lakkos ,lakkoS
.mes detré moda men temetelü$eb eD
,mévükse tegésűh né kanólđáz €emA
.gem kolah ttala za ,inlé kogof kannA
,méngeđgem temükse ttoda kansám ah sÉ
?keđet deken te€em ,tükse za e-dénniH
,tebe¤e jnávik ¤ú ,mo}ođđa ,đteređ aH
".ke¤emle sigém ed ,levvíđ tröt ,nebnölüK
,tsőh a etzén námén ,nesedne$ airáM
.ttogobod evíđ ka$ ,ttolóđ men akajA
"!tő si mattotjaho sé mettih kan¤an €I"
,ttodoklodnog pékke nebé€ém kenékleL
?magam mastrat zehim ?ke¤et tim tsom ed hO"
"?mavađ e-mejgeđ né ,tegésűh kejröt nÉ
,kenzétiv a ádnom lavóđnnef nátuzA
:ttogobol gnálgarah ttetettet nabávađ S
keltíređ}ék :đöj men metré né ah >nav lóJ"
.dogof men in¤ahle taráv e ...zohmotráP
,ma¤á i}ođđa}em llek men ah s ,đdaram ttI
".na¤ál evtevgem $nin ze sé ,leđkef errE
,tatum ardaprév a tótja ¤e návti}gem S
.netétös nabábođ déđmođ a ttollá €eM
tatu meleléf a ...ajtál i}éleseV
.ne¤éđ a ajtnáb ed ,zehéviđ lálat meN
"!ajdnolob meleređ ,ko¤av ika ,dnoloB"
.ajdnom si le lüvík nátdut s ajlodnog tzE
,anlov mattahtína¤ tze đih !dnolob né hO"
.mettöjle sigém sé ...si mattotína¤ tőS
?aglođrév a nav loh ,mo}ođđa ,dsetzegéV
.mettözök s detzök óđ bböt nav negi men treM
,kansále loha sé ,temejef el dsettÜ
.kanáfjef zohmorís telüfrámađ ssetéT
enetsi crah a tik !tazála¤ ,tazálaß
- .gem tje le$ i}ođđa mí ,inatnáb trem meN
?enelle ő tréim ,modólogúz trém eD
.tev tnima ,tara ¤ú rebme nednim neđiH
.mo}ođđa ,ssetzegév ramah ,ik ssetzegéV
".mozoktá tamagam ,degét kalzoktá meN
.}ođđa za löf tláik "!ardaprév a men ,meN"
!abmiajrak órrof ,abmiajrak edI"
,nođđakađle melőt ima ,molatah $niN
.avrí nav argalli$ ¤e dosros sé mosroS

,tétih ingeđ llek gem kenknüki¤e rám aH
.déit a neltetrés ne¤el ,gem megeđ nÉ
,lőtievíh motráp kotahráv tim ,moduT
,detré mejrűtle ¤oh ,mőre i}}a đel eD
,léti nebbedileđ djam nát ődnevöj a S
,tehré €em ,totlof a si assom men el ah S
,kenőn a tá$obgem s ,idöfle bbálageL
.kenépeređ tégév ettetjelefle ¤oH
,gészétiv}ođđa za sám men s peređ ka$ treM
>todapníđ a ,térét ata$ a mo¤ahlE
,kétíđék knüken men tlécnáp a ,todrak A
.ttodokrátnok mezek elev ¤oh ,melne¤éä
,ajáĐór ttobodle meleređ ,kelđevlöF
"!ajácláp i€árik ,erev¤ef ko}ođđA
,kenégröd kú¤á za avlum pan divör sÉ
,ánlodnog kanmortso ik ,kénzoktala$ eD
,kenkédiv a lüríh katda tamladokaL
.támladokal ¤evzö péđ a s rézev sőh A
?moladokal a men giddem ,ttotrat giddeM
- .motahdnom ,tlov sojaz sé gív ed ,modut meN
,matráj tti ¤oh ,bbótu levődnetđe záđtéK
.kanjaz irok¤e za ébböt tlov mes eríH
nabráv}áruM tlutđuple za ,tto¤ahle zA
.katgosus kőlleđ klah tzök korkob-aĐórdaV
...tő matzoh lammagam s táĐór ¤e metröteL
- ...ttőn lubárop evíđ }ođđa péđ a nálaT
ttőle e-29 sutđugua .1847 ,rámtaä
NÉJELE äŐ
keđéfek$ef a rám serÜ
,ttala jéhretđe za ttI
keđéfa€óg a rám serÜ
...ken}émék a nebéjeteT
.dalah tto epén rodnáV
,ni€ámoh géseđđem a ttO
.násagam kengé za ttO
,tekőhlef sik tnim ,gém motáL
?tekő motál si men rám ¤aV
.nálat melezpék ¤ú kaŁ
,kenlűpörle ,kenlűpörlE
,iegédnev rá} s đavaT
arákosmen rám tekő sÉ
agáriv kőzem s ketrek A

.itevök ajbmol káf a S
tlob}}em a ,¤löh se€éđeđ tniM
.lűredik djam ,lurob djaM
ebémeđ s ,g€osom gém akjA
,egév $nis kenne ...lúlot }}öK
.lű €osom arju nákja S
!}}ök mádiv sé ság€osom súB
.kérevek sotaládoŁ
ajgof norak neltéverđÉ
ajnov abgáliv sám ¤e sÉ
.térebme ségnerem A
,kegneremle tađđoharÓ
¤rát ttetjele ¤e ah sÉ
,ludnokgem €ema ,gnarah ¤aV
:lubmiamlá ttotđairlöF
?tráj loh ,modut men ,mémlE
.7-1 rebmetpeđ .1847 ,rámtaä
LŐTGÉSNELETŐN A ÚŁUB
,motárab bbigérgel ,koláv delőT
>le koláv delőt ,gésneletőN
,¤av masrátjab ivé tönođuh djaM
.le kaltah¤ah men lüklén u$úB
,tlov devih €o ik ¤oh ,jletzehen eN
.daik neletrih €i tsom datjaR
,mogásujfi delév mattotđogeM
.tamorokifréf kanmagam d¤aH
,men sám iknes nát tnim ,kelétereä
,kédagof tóđ né ,létni ah¤oH
kodnalak se}éger a ,né metneM
.détegnel errema tájalđáZ
,látdagar élefkos ,léttiv eđđeM
...llek innehipgem ,matdaráflE
ajrak ték mesevdek đel má€ođo{
.lebek ahup a mánráp réjef S
,miárobmic ujfi kango€osoM
,ráj arkja-lórkja €em ,€osom}úG
...mettellem le kennem avzokanáđ S
?rábe¤u ,őlőđ a ú}avaS
,ótlém armolanáđ nabólav nÉ
,ko¤av ótlém €o armolanáä

abkádrá$ bbasokđip lánbbasokđiP
.kotahlognarab men tnéknetsE
,menteređ ,te¤e ka$ ,rám dabađ meN
,teređ temegne ka$ si ze sÉ
,kiőteređ ój ő za tnim ,¤ú meN
.tereze ,tazáđ kenteređ kiK
!motárab gésneltőn ,dázzoh netsI
:már lođgarah men ¤av lođgaraH
,ka$ dotál tamatáh lútneze ráM
.mákallój pékgév leddimörÖ
dólđáz akrat le ddiv ,dázzoh netsI
,zzeređ tevih jú ¤oh ,élefsáM
za sé ,rám meken llek ólđáz réjeF
.đel ejőtökjef megéseleF
.7-1 rebmetpeđ .1847 ,rámtaä
SERÉBSIK A
,novol a ráđuh a nebbe€évek lü meN
,noladlogédnev a serébsik a za tniM
,arásáldap adzag tánéđ a atdroheB
.ará}at a gallab levérekeđ serÜ
,lerrékeđ a látés rökö seremíc taH
,levéjű&egne$ ¤an sáđjah a lölegeL
:avađ a sognah €o ,ű&egne$ ¤e aktiR
.abulaf sik imloh kénelli kangnaraH
"!őle$ ,óká$ ,őleŁ" :serébsik a tláiK
,őle iđev trotso ¤an a lőbrékeđ a S
,eletök a moráh ,ele} a selötéK
.elev ingottap dzekle lunaltamlagrI
,ne}éres nebtrek sik a lálmo¤ tto itaK
,ne¤ém ttőle kozáh a rékeđ a rokiM
erémsiár rám sé ,ttotnallip mes ik géM
.er}égelseréb a lórájgnah arotsO
'ebémörö ¤an ¤oh ,atjar tlűrögem ¤U
>epét togáriv péđ ¤e menah ,tjérap meN
?elev nojláni$ tim ,evpét nav ik rám aH
.elef serébsik a tá ne}évös ajtju{
ika ,za mesnárok gidep serébsik A
,indagofle atkođ men tokédnája zA
,ajlánik }áel péđ tza iken ah ,tláviK
.ajábab }áel péđ a za ah tlávikgel S

,arájpalak etzüt si löf ,atdagoflE
,aráladlo rékeđ a tnigem ttorgulöf S
,kanájanit tah péđ ttogáv ejézök sÉ
.kaná}at a ttotrat nebbe€évek gém tsom S
,nebéviđ ttezeré s tlodnog nebéjef
:nebéneletrih tto atahdnom men le
,etlö&üfle nepéđ na€o nabájtu
.előt kattahlunat si kátrí$ap a

tiM
tiM
tzA
¤oH
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...LÚT NEKEßEH KÉK PÉä A NOKOZA
lút neke¤eh kék péđ a nokozA
,lútneze ,mesevdek ,inlé et đgoF
,ttellem dejréf godlob inlé đgof ttO
>ttet deviđ lűde¤e ággodlob tiK
ertelekpan bbeđđem lőrtelekpaN
,erdevdek ssahtalum ¤oh ,melev đđöJ
,abgáđro€édrE péđ kelđivadO
.ab}ágam se}éger i¤lövsopáL
,knülé namádiv ¤oh ,međih ,međiH
,knülév đel teđémret a ka$ tto treM
,teđémret péđkörö za ,ő$id A
,dezén lerrö}ö¤ €o tácra keniK
,motárab bbevihgel ¤oh ,dodut treM
,nogásguzah matpak mesahos tiK
,tió¤ik kelél a izűle iK
.ti¤ó¤ ed ,tísebes mesahos iK
,lovát lotgáliv a knülé nattO
,lobájaz knázzoh le tuj mes immeS
,ságrom eléfregnet ,klah a za kaŁ
,sám men ,ajgnahđiv ka$ kanjaz a €eM
,takniamlá ajravaz men gem €em S
.tagnir abkamlá bbiőtlök gém tőS
mogáriv nelte¤e ,kelđivadO
,nogásatđup ¤an e ,nödlöf ¤an A
negér a tze eb né molroka¤ ttO
!megéselef sevdek :tóđ ttotjahÓ
.7-1 rebmetpeđ .1847 ,rámtaä
IÓKAL GATAVIS A
nálkiđők a egrez a ttO
,tohom a iđélegel S
nebétpör-nnef ,sas a nav ttO
,topan a itílezöK

gnez tzök iáf tegil a ttO
,geresrádam órpa zA
ó¤ík a ttala káf a ttO
,geđiđ sé kiđám-kiđúŁ
abkomoh a ,ccurts a nav ttO
,tijef abotso atguD
nabsás a lídokork a ttO
,tie}}ök-nátás ajríS
anéih a assá nattO
,té€ehkal kattolah A
evzötlövü ,sirgit a ttO
...téđetređ zén lemmeđréV
>nálđoro za :kiz}áih ¤E
?ttel avoh ?ő no¤av loH
,tdevétle nát ?kétlögem náT
?tekedlöf eđđem návráJ
,tdevét men le ed ,tráj eđđeM
,áer ráb katđádav sÉ
,kéttehlö men ,kétlö men geM
.á¤ah men ő tágam treM
tlov ¤an ,uđđoh ajáta$ eD
,téjere etlesivgem S
,ejdeđeđđö témsi tze ¤oh S
.kézetjer er€eh sedneŁ
nálđoro tdaráf a kiđgu{
...néje}re kanáfamláP
nálđoro tdaráf né mođgu{
.nélebek megéseleF
.9 rebmetpeđ .1847 ,ótloK
MOLAGGA SEGELSÖLÖF
arjacak őtnödgáliV
,makaja gem kénli{
nepékü}röđ na€o aH
>magam ménle¤éđ meN
né ¤oh ,mettih tza giddedniM
,kogo¤ar tnékrebme sokO
neđel men s $nin s tlov men gideP
!ko¤av né tnim ,óklifköt €O
megne artáh-erőlE
,ttetev-t}áh telé zA
rám mázajmođ evdepE
>tetelé tdogú} A
,mádosazáhgem ?mettet tim S
...tamagam mejnehipik ¤oH
e-nav !molagu} s gássazáH
?talodnog bbadnolob lénnE

mattaim mitárab S
,nesemér katdóggA
nepéđ ttü¤e melév ¤oH
,nehip si motnal djaM
,ainjuf llek kenléđ leviM
,elevel káf a nojguz ¤oH
tnékim ,tagllah ¤u nebdne$léđ S
.elebek rebme za ,káf A
,mitárab sevdek ,kelréK
,kotajdógga en ¤oH
,mattagllah men gidde tniM
,kotagllah mes nátzE
ketiző¤ si men djam gém tőS
...tamotnal intagllahgigéV
e-nav !molagu} s gássazáH
?talodnog bbadnolob lénnE
rebmetpeđ .1847 ,ótloK

...LÉä IäŐ SÚB A LAKKÁF A LÉäEB
,léđ iđő súb a lakkáf a léđeB
>gem intahllah men ,tegléđeb naklaH
eridéđeb ?kiken dnom tim nojaV
.teköjef kázzár evgnerem káf A
mozótju} ,ődi nav ttözök tse s léD
...nesemle}ék gigév nogalmap A
kiđla ,téjék$ejef avtjah ermelbeK
.nesedne$ ,ne€ém megéselef siK
mőgredneđ sedé nebmezek ki¤E
,elebek ózmálluh nededíleä
a :mev}ökami nebmezek kisáM
!etenétröt kúrobáhgásdabaä
tnékgalli$sökötsü ejűteb nedniM
...nemeklel sagam lütđerek lagra{
kiđla ,téjék$ejef avtjah ermelbeK
.nesedne$ ,ne€ém megéselef siK
tedegét tegrek rotso s la$ }arA
,pénaglođ ,inívgem trékonraĐ A
,go€osom te¤e ?gásdabađ a sÉ
,pél errétcrah a ,evíh ika ,dnim S
,togáriv lót}á€ péđ a tnim ,etteré S
...neđev levvdekój €o tlálah ,tebeS
kiđla ,téjék$ejef avtjah ermelbeK
.nesedne$ ,ne€ém megéselef siK

,le detré rám tlluh telé agárd }áH
?nav anđah im sé !gásdabađ tneđ hO
ladaid a déit :$nin ah ,đel eD
,nabiósótu kankáta$ a djaM
,inllá đgof si tuđđob trédiattolah S
...!neđel őtnetter sálláuđđob a S
kiđla ,téjék$ejef avtjah ermelbeK
.nesedne$ ,ne€ém megéselef siK
,le mettőle gnel amáronapréV
,iesénelej rok ődnevöj A
éb kanlúf abávat körév tájaS
...!iegésnelle kangásdabađ A
,aságobod mevíđ ségröd}}em sik ¤E
,nemejef latlá kantuf komálliv S
kiđla ,téjék$ejef avtjah ermelbek S
.nesedne$ ,ne€ém megéselef siK
rebmetpeđ .1847 ,ótloK
REBME ZA
,lénrebme za bbesegésteven $niN
!lé nebgőg na€o ,nebgés€évek €O
,iakja kájlám&if togáliv A
inatnáđ ánraka tege za 'htnim S
.lef ajtrat arsagam €o ,lavárrO
?ledek€évek nebim ,rebme €éveK
?bbedivör im lánsátnallipmeđ ¤E
.detelé et a ,motárab rebmE
,nahorle s ődi za őj avnahoR
,nav ajá€óp dő$löb nebézek ¤E
.ledöfmeđ ardósropok nabkisám S
?ledek€évek nebim ,rebme €éveK
?ttala sátnallip ¤e đtehzegév tim S
?takogáđro ,tekepén látídóH
,tehel takává¤ ka$ inatídóH
ttelef kene€i sádoklaru za S
.llek denlene¤éđ ka$ tze ?géső$iD
?ledek€évek nebim ,rebme €éveK
?teven ¤an ,lézređ tegéső$id ah S
,deđiv ála dlöf a s gem lah deleV
,gidorís ik résík ,be űh tnim ,¤aV
,gidazáđ sik ráp ¤e tza izrő tto S
.le đev najmođ-nehé bbótu-bbéle S
?ledek€évek nebim ,rebme €éveK
?loh !nojdaram deven ,degéső$iD

.lozotrat zeh€em ,đevle si pén A
,detezmen lé tsom neb€em ,gáđro zA
,tehel za arjú s ,rok¤e tlov regneT
.le kilđo ebgésimmes si dlöf e S
?ledek€évek nebim ,rebme €éveK
rebmetpeđ .1847 ,ótloK
...MATDOSAZÁHGEM NÉ ATÓIMA
,matdosazáhgem né atóimA
,ko¤av meledjef sogásólaV
kanmápip sé ,kéđrak a mosunórT
.tob i€árik a aráđ úđđoH
,laggásótlém ü}röđ a kölű pékkE
tti nesemle¤ek modagofle S
- aráicneidua kenőj kikA .tiepén ¤ábboj kanmogáđrO
...nabáhur níđaĐór ak}á€ ¤e ttO
,ttelef a si péđ gém s ¤av }á€ treM
,keléđeb delev si röđőlegeL
.deit gésősle za ,máguh ,reJ
?gidde létlürek trém !}á€ simah siK
,kelettehremsi lőrdeven kaŁ
,kaníh kenmörÖ ¤oh ,ka$ mádut tzA
.keletré men le s ,kelétegreK
,létse abmokotrib ergév edmÁ
,tada}ráđ-rédnüt mátídóhgeM
tnéknopan đlevön et ,¤av međétreK
.takogáriv sirf armokolmoH
,artalli sé erníđ kogáriv péä
,levön zékrédnüt ka$ teke€iM
ajdnalki$ sivöt a köttözök sÉ
- .lef ajlocrak men s temejef kaŁ
,rebme zaráđ úđđoh et ,őle jpéL
,dnoG ucratdapás sé űmeđ€éM
na€o gidnim dakja ,ka$ jdaram ¤aV
>dnom takáirótsih iazórP
nabkopan ő$id €i ik ,gataglaB
,tegelme táhur sé tere}eK
,telé za divör ráb !dagam le ddroH
- .tegele gém knütehtegléđeB
?létnelejgem si et ,¤av tti si et S

!moladjáF tétös ,laddocra tlúD
,megésnelle körö ,dnek gemer meN
?motatđakalöf lenneze ¤oH
,ebmeviđ látísah tekebes €éM
!kenezrév si tsom ahén ke€eM
,jlusúb en ...?delev tsom kajláni$ tiM
.kezemle¤ekgem nesemle¤eK
,knutvív tocrah uđđoh nelle sám¤E
>kévükse mázzoh ladaid A
kenőző¤ a trem ,keđel űklel¤aN
- - gésüklel¤an a egéső$iD
,lobmot mosuzageP ...?nnik ze jaz €iM
,rámađ €emalav atgúrgem náT
trem ,kidoknalatgu} tréza nát ¤aV
.rám atál men gér na€o megnE
gém dotahropit djam ,mák$avol ,jráV
,ttala dádzag ój tekőhlef A
natsom inzevlé d¤ah ,éssik ¤e jráV
.tamamladogu} imledejeF
rebmetpeđ .1847 ,ótloK
NÉGÉV REBMETPEä
,kogáriv itrek a neb¤löv a kanlí} géM
,ttőle kalba za afrá} a ledlöz géM
?togáliv ilét a nattoma dotál eD
.tőtet icréb a le árakat óh ráM
rá} úragusgnál a nebmeviđ ujfi géM
,telekik đége za tíriv enneb gém S
,rám lű¤ev ebđő majah tétös emí eD
.temejef étügem rám ered lét A
...telé za kilmarile ,gáriv a lluhlE
!edi ebmelö za jlű ,mesevtih ,jlŰ
,el dévet ermelebek tedejef tsom iK
?ebilöf moris e-đlomo men panloH
ermimetet ,le kolah bbőle ah :ddnom hO
?teledöfmeđ e-đatírob evze}}öK
,emleređ ujfi ¤e nadjam e-tahríbár S
?temeven né za etré do¤ahle ¤oH
,tlo&áf i¤evzö za rok¤e dobodle aH
,dđaka luógobol tétös armáfjeF
lóbgáliv irís a etré kövöjlef nÉ
,tza međivel ado s ,népezök jé zA
,detré temiű}ök elév inelröteL

,tedevih dédelefle nede}}ök iK
degét ik ,inzötökeb tiebes víđ e S
!teređ erkörö ,si tto ,si rokka géM
rebmetpeđ .1847 ,ótloK
...LE TEHRÉ REBME TIMA ,METRÉLE
:le tehré rebme tima ,metrélE
!lebek e gitludro$ laggásgodloB
,géselef ujfi sevdek nebmelÖ
,kédomlá ti}}a meklel lőrne€iM
,telezpék ,tzök diagáriv nődiM
>ttedekper ógnallip soromám tniM
kenika ,}ođđa €o ¤e nebmelÖ
,teven révtset a kájda kerédnüT
...$nik idlöf bbágárdgel a nebmelÖ
!$nis me}émer ¤oh ,ko¤av godlob €O
?}émer a mekén anlov si tréiM
.né metréle rám tabbávot-men A
monadnomel tnim ?bbe}}ök anlov iM
,molagga-ifnoh ,dalóret natsoM
,teteređazah soník ,dalóreT
,teviđ a depét ékkörödnim iK
,dá aró za tim ,indeđ kanmagam S
- ...tájab ,tájúb sám návzíb ernetsI
,tedegét ,mázah ,kal¤ah men le eD
temetle tnednim ,tődnevöj ,tatlúM
,enözö-regnet kanmogásgodloB
.el itnö men tadorátlo tneđ kaŁ
,bbéle tnim ,mázah ,kotjahos deleV
,élef ődi bbeđ a ,bbőzevdek A
,iđevel tadánoroksivöt €eM
,iđet túrođok$id a ebé€eh S
,diebes kanjáf ah ,koris deleV
- ,ti} ezek kájmarah datjar tekiM ,lezehé ,lozáf ¤oh ,koris deleV
,lezök mes ,lovát mes dővevđér $nin S
,diaif ko$rok ¤oh ,koris deleV
,tiaktá netsi kojár el movih S
gáliv¤an a ¤oh ,melne¤éđ delev S
,tál 'es gem ,et mázah }égeđ ,degéT
,lálav rú rok¤e atjar ika ,¤oH
,lánignah do$narap ttetekđer sÉ
...lezetél si men evzén ajár tsoM
!llek innet ah¤oh ,djam keđet detré S
rebótko .1847 ,ótloK

ZOHROBÁG YZCNIZAK
,mavađ meleme nebéven kójliM
deken le modnom nebéven kójliM
,tiavađ aláh a ,tenöđök A
:anokor meklel ,masráta€áp sőH
,¤av evíh ken€em !nebéven pén A
.lüzétiv sé nartáb lozáta$ tré€eM
.kúrobáhsetđerek a tnim ,bbetneä
,dazáđ e vív te€ema ,crah a bbetneä
.¤av ajánotak ,né tnim ,et ken€eM
.suehtemorP jú ¤e tnim ,kiđkef ttO
,pén trev-er$nilib a ató derzevÉ
,ű€eseksas a tájám ajgár sÉ
.cnál a tézek sé tábál izrév sÉ
,tasav a alór inzár kujgof eL
!tű€eseksas a előt küzzűle S
,melező¤ a djam đel kneim ,kneiM
,teknim ezrev¤eflöf €em ,¤ü za ój treM
.llek inző¤ ergév ken¤ü ój a treM
,molatah a gém égésnelle zA
ed ,knügeres im a gém }i$ik ,}i$iK
,kaifréf tnáđle dnim ,knu¤av kikA
,őre za netti ,gésbböt a tto ah S
,bbeselé za knürev¤ef im a treM
.knürev¤ef im a gászagi za treM
,ladaid a rám eđđem anlov men S
,et tnim ,anlov na€o socrah nednim aH
!ótahnednim-léf na€o lavávaä
,davađ dsatzognah ,motárab ,löf ,löF
,ténözögnál e deklel ik dđarÁ
,tekevíđ nokor a dstnabbollöf ¤oH
!tádah gésnelle za dsegétéđ ¤oh S
kangásatub a sé kengőg a dgöröD
.tetelétigév ődnevöj ár A
lűneltedeggü$ ,motárab ,löf ,löF
!mes gitatnallip ¤e avgorotnát men S
,knutara rok¤e te€ema ,jíd A
...neđel jíd ótlém zehkniemledzüK
?tze metílme trém ?keléđeb tim eD
,le}}émer-molatuj im knudaráf meN
,isodloĐ sajla gásguzah a tniM
,lőbsételhi-netsi ,lüklén séznö eD
!kolotsopa za nabánadjah tniM
rebótko .1847 ,ótloK

KOGÁRIV ÓSÓTU ZA
,lóbávaj a ődi iđŐ
lórákolmoh teđémret A
.dagarel tepéđ nedniM
,immes nökőzem a ne$niN
inserek si nebtrek a géM
.takogáriv a rám lleK
etdeđeđđö máksiluJ siK
ettötök ávátérkob sÉ
.takaláđ kédaram A
,megéselef sik ,dévet lóJ
mekén levve đezređ tevdeK
.tađor đét mes kölev nát S
,llek koinlah si¤ú ah ráM
le bbálagel táh kanajlaH
>kniemeđ kájtál loh ,ttI
,kolálah nálat đel bbe}}öK
,kojár kenzén koza ah¤oH
.kiteređ tekő kikA
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!TSOM SÉ ROKßE
...!tsom sé rok¤e !tsom sé rok¤E
,ődi za tlov ne€i pÉ
,sóknamiz ,gedih €i ,tsom tniM
.őse za el tdakađ ¤Í
,ebmeđe za tuj lój no¤aN
:modut si tájpan a géM
a nnik ujfi ¤e ttogallaB
.notugáđro sáté$oP
nabáhur ttopok ,laccra súB
,agallab natto ¤ohA
ólrodnáv ¤e tnim ,tlov na€O
.af iđő nelteleveL
ettőle ah s ,tnem ka$ ,tnem kaŁ
,tu za le trét éleftéK
:mes lőtiknes etzedrék meN
?tuj avoh neze s nezE
,evzén ajárő tlov ¤edniM
>tnem arlab ah ,arbboj aH
záh gelem ár tráv mes loheS

.tnebado víđ gelem sÉ
,megéselef ,e-majdnomgeM
?ttel im lóbujfi ze ¤oH
ő rám ilé ,tő dlánjas eN
.tetelé ie}}em A
¤oh ,ddih en tza lőbbe menaH
>lűzök kőlé za tnemlE
rám ő ¤oh ,ka$ nav nabi}}A
.tlűzevdü nödlöf a ttI
,nabábođ gelem e nav ttI
,nodakja órrof akja S
,megéselef agárd sevdeK
!mola¤na sik péđ sedÉ
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AGÁäRO MELEREä A
...panim a matdomlÁ
?avla ¤av e-nerbé ¤oh ,modut men ráM
.mádomlá ¤oh ,modut tza kaŁ
!alav molá péđ ne€im ,hA
,moríel nődima tsoM
!lőtrö}ö¤ a ...tekđer si tsom gém mezeK
,notú uđđoh metnem avgallaB
,avgallab men ¤oh ,zazA
,nesebes bbákni tőS
,matráj errema ,ját a tlov atđup treM
,iazórp na€o ,atđup na€O
katlov iókal ka$ lánját E
...kabbiazórp géM
!káfop tdogu} ,nelet€édevneđ €O
,le metteis ,le metteiS
bbaramah lütnem ¤oH
e maj¤ah mettögöM
.takocra bbótnađob s tját ótnađoB
,tsétírek sagam ¤e metré ergévlE
arájupak tnámé¤ ken€emA
:lekkűteb-}ávráviđ avrílöf tlov zE
".agáđro meleređ A"
nasajmođ-¤áV
te$nilik a gem matpaK
,kéti}éb sÉ
!}ámotál igé !mattál tim S
,kédiv bbő$idgel a tllá mettőlE
kőtlök a sé kőtsef a tőniM
nabkuromám iđévüM
,kesepék ka$ inetmereT

.tlov mo$idarap a ka$ nát ne€imA
¤löv uđđoh seléđ ótíriV
,lakkáfaĐór ¤an €o s laggáriv rezE
.ke¤löt a ttusám károkkemA
,ó€of ¤e tlátés ttüpézöK
tludrofađđiv-ađđiv sÉ
,rám tto¤ahle ređ¤e te€em ,er€eh A
eikén anjáf ahtnékiM
.előt indakađle nepékgéV
e€égeđ rátahtál A
,kanálav kálkiđők se}égeR
néjef ke€eM
ketgebel kőhlef }arA
.tnána¤ kötrüF
,tekédiv e metzén avdoklémlálE
,inneteb si tótja za gém evdeleF
.metpéleb nődiM
,lénböđük a matllá giákoS
lúnaltadutnö etniđ ergév giM
.aĐárav kédiv a tnov bbejleb-bbejleB
neketér sogáriv si röđőlE
kerebme ujfI .lütđerek metneM
ki¤ednim ,melűrök katráJ
.enserek tűt ahtnim ,levőf ttotjaheL
,mézedrékgem sé mettel i$náviK
?nasodnog na€o kenserek tim ¤oH
.tevüf segrém ¤oh ,¤e tlelef S
?ergévim s ?tevüf segréM
".tével ma¤igem s majra$afik ¤oH"
,matdalah bbávot nasro¤ s kénebbödgeM
metré avdaráf S
,zoháfaĐór ősle zA
,kejnehipgem tto ¤oh ,metlü ajála S
,metdepeletel nődima eD
ttölöf mejef !molazrob hO
.avtđakalöf ttogól ujfi ¤E
zoháf kisám a kénahorlE
zehkide¤en a sé zohkidamrah a S
,bbávot gidnim ,bbávot ¤í sÉ
,lohes kétehnehip men eD
náf kinednim treM
.rebme ¤e ttöggüF
!nó€of a lút ,nó€of a lúT
.meleređ godlob a tto ,matlodnoG
.élef ó€of a matdalađ S
,kézeve nasro¤ s ,metlű abkanóŁ
,lekkemeđ t}úh eD
metet tloh ¤e-¤e nabkobah a treM
,tágam löf ettötÜ
,kákéb ttotđairgem a tnim ,lórtrap a S
.ko}áel sé kajfi eb kanatlárgU
,neziv a metrétÁ

ttünednim si tti ,hah S
!}ámotál igér A
,kerebme ttotđaka ,ráhopgeréM
,ze ka$ gidnim .ze lohnedniM
lórimro kálkiđ a lútáh S
,takogam kosám el kéteV
nievök selé ken¤löv a tnala S
rév a lőbkövíđ tne$$efiK
.őlev a lőbköjef S
kélagra} evseebgéstéK
,élefnednim ,élefnedniM
:}ámotál igér a ttünednim eD
...!sálokli¤nö sé kocra tlúD
.ttog€osom gé za sé ját a ka$ nápuŁ
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DLÖF SÉ {{EM
,gásguzah űrö}ö¤ ,dázzoh netsI
!agáliv kodnárbá ,kepék}émđE
,tá$luk dótja motrat nebmezek ráM
.đél avráz erkörö s crep ¤e géM
,ná}ávráviđ réjef kenjé za lúT
,rok¤e metlűpör lút notújet A
návráj nabkosagam igé za tto S
.gálivrédnüt péđ ,kelétipÉ
avzodomlá nerbé mettötlöt ttO
,tiődi gásujfi ógnopa$ A
,ađđoh-egév tlov men kanmiamlÁ
.miamlá katlov kebbeđ-lénbbeđ S
,molá ka$ ,péđ imráb molá za eD
>ódnalumle panloh ,men am ah¤oh S
,mogásujfi sokjap tnemle ,tnemlE
.rokifréf €omok a ttetleklöF
!agáliv kodnárbá ,dázzoh netsI
đalmoeđđö gíma ,kajráv tréiM
...?ajála ssemetle kandiajmor S
.néjedi nenni monlláđel ,bboJ
!erdlöf a táhet el ,lőb}}em a eL
,a}ráđ mi}émezpék ,el ¤ív ,el ¤íV
,evröteđđö mánkubel ttőleiM
.notëahP rok¤e ttokubel tniM
?arájállip memeđ }}ök e nöj ¤oH
,kejnem ddah ,kotaj¤ah ,úb s molaggA

,ajázah kerebme za dlöf a điH
>ólav dlöf a ka$ kenkerebmE
,kőnteređ tnim ,ze péđ €o si men ah S
...ilév ujfi za tnim ,túr €o si meN
,gödrö si $nin edmá ,la¤na tti $niN
.si telekik nav ,lét tti nav ah S
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TELÉ SEDNEŁ
,kanáidémok a egév sÉ
,ttotagllahle spat a s &&üf A
,tlüdrögel nepéđ }öggüf ¤an A
.todapníđ a má¤ah tto né S
,eđđem ,eđđem €o ...ko¤av tti tsom S
,gáliv a melőt dlöfrém záä
,matgorava$eb tza rok¤e iK
.káid sácnobarag a tniM
ttellem megéselef kölű ttI
.'abulaf sik sedne$ a 'bbE
tsom émi s ,dlöf a tlov küđ rok¤E
.abođ }i$ik e gát gélE
t}okla za s tlanjah a mezén ttI
,tá€osom megéselef sÉ
,intál tebböt návík men memeđ S
.tál tima ,za sévek €imráB
,melőlef löf anlov ettet iK
...?gém koráj ná$ruf ne€i ¤oH
a$ruf ,a$ruf na€o rokim eD
!géselef a za akétroP
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...AKNUM ßAN ,ßAN A TLOV ZA
,aknum ¤an ,¤an a tlov zA
,géselef sik }i$iK
gím ,keletzeređgem giM
.kétehöjle deleV
anlov agárd ne€i aH
.}á€ a lánzáh nedniM
gem kénzíh pap sévek eB
.nájid sétekse zA

men }áel €i ¤oh ,zagI
,őn nabrokob nedniM
,atéop :aifmaru S
!őv-atéop so¤noR
neő$id évet si geM
,dápa ságáv-tah A
lótsápa$-netsi €i ¤oH
.dála$ a kéjkeneM
abáih nődima sÉ
,sádazzi nednim tloV
ttelgem arácad dlöf ,gé S
:sázohle-}ođđa zA
nabtú za na¤u trötlE
,ekerek kankni$oK
¤an a ¤oh ,međih men eD
.el etröt €ús-sádlÁ
,a€ús kansádlá nozA
temegne le€€emA
lótkogam mapan s mapI
.kenettetđerelE
si tsom ne¤e za nozA
,no¤an mozokládoŁ
ik kévöj nótja za ¤oH
.nokalba za men sÉ
?ik tti katbod men si tréiM
>levibböt a ménrűT
afért sik e tzök kos A
.lef anlov tnűt si meN
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GOLAß SÉ NÓTNIH
,tara} a ettemetle géR
,rám kilkodlah si ze s ,đő zA
!sognah ne€im sigém ődre zA
!rádam a enneb lö&üf ¤oH
za katdairlöf er&&üf E
,káf a lőbségnerem somlÁ
lőtmörö tráv-men ,őpelgem a S
.gá nednim kotjar nezzergeM
ika ,si pan a nnöf tto géM

,alav tjúb abájá€ku$döK
rám giđavat a ¤oh ,avlodnoG
,aintál tim neđel mes¤U
si pan a negé za nnöf géM
,éle tnallip nai$náviK
€em ,taradam a tze assál ¤oH
.étegrektéđ tedne$ súb A
,leviemeđ serek ,sereK
,táf nednim nődre za zéngeM
,abáihdnim ,abáihdnim eD
.tál 'es lohes téléfrádaM
dserek en ,motárab pan óJ
,taradam gív e nokáf A
a knüsö&&üf im a gallab ttO
.ttala káf a notugolaß
,redehis tdakađlórgá ¤E
,azodrohgem sroslab a tiK
azáh nátáh ,ere}ek nélbeK
.ađavat vdekój nebéviđ S
,lö&üfgem ¤oh ,lö&üfgem ¤oH
...eleb ődre za gosrah ¤oH
lagra} ótnih irú se}éf mí S
.elev kizoklálat nebmeđ S
lüleb nabótnih se}éf A
>nesedne$ ¤an lü ru tétöS
nav sázokta¤ofpan ne€im ,hA
!nebiemeđ rú gadzag E
redehis a tő ajtálgeM
...kizovát avzoklánjas sÉ
€i nekik ,kogadzag }égeđ iT
!kizoklánjas si izáh¤noR
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?MELEREä A IM
,kecifkib ,kátéop ődlüS
ketejlepiri$ en na¤U
nepéđ kelrék !lőrmeleređ A
,nebéven tneđ gésirebme zA
,ketév innov ardapník te€eM
.keté¤et en it tza ¤oh ,kelréK
,meret náf ki€em :kotájduT
?meleređ a rádam ne€iM

ketejef tim ,kétđav&ok A
,ketetzőf nebéjérgöb đoR
ajáksulag kosátjahós A
,av}áh ebével keségre&iP
avzo}árfásgem lessédepE
,avzosrobgem lehhüdsakak ¤aV
,menetsi semleređ né hO
!meleređ mesnárok gém zE
,kecifkib sik ,kotajráv géM
,ketejőn tabbo¤an éssiK
ketéjremsi temleređ a ¤oH
- .ketéssehlekenégem tza sÉ
tá nevé úđđoh inlesiV
,táli} gésték a nebvíđ A
bbegelemgel inetmereT
,teke}émer péđ lőbknüréV
,kanajlahgem ¤oh ,tréza kaŁ
pan atdanetsi nednim ¤oH
,knuttolah sevdek ¤e-¤e ne¤eL
>knuntarisgem llek nasoník tiK
isáiró kanmolagár A
,inlláđebmeđ lavákrafó¤iK
,takamlatnáb €o inrűtlE
,dabađ men inlorotgem tiM
,tnáb ik ,éza knüsevdek treM
,t}áel a innevle nátzA
,knugásdabađ etré inbodlE
,knutájas bbattodámigel €eM
gásdabađ ű}}ök a innevlöf S
,tájdnog so€ús telé za tte€eH
,nekejé s kopan inzogloD
>ne¤el knáhur s knületé ¤oH
,se€éđeđ nát knügéselef ah S
,zehé€éđeđ inbađ taknugaM
kenneletmörö llek ah rám ¤oH
,kentelé sám ¤av ki¤e inneL
...neletmörö ne¤el kneiM
!meleređ a ze ,kotássáL
rebótko .1847 ,ótloK
GÉSEŁLÖB SÉ SÉDEKLEŁLÖB
,gáliv a e-nav evtmereT"
?llá ató kődi körö ¤aV
,inallá ékkörö e-gof S
?lláđ ebgésimmes rok¤e ¤aV
ttőle kójlimvé atrígeM
?djam innétröt gof im ,sros A
tim ,a€ág tenétröt a ¤aV

?tjah amlavuf neltelév A
?tset a sé kelél a e-¤E
?knü¤em ávoh ,knévöj nannoH
¤av ,'abrís a e-kiđlalE
"?knütelé nabbol argnál jU
,nasonágam $löb a tđa}}uG
kenegnel kesédrék neze S
,ttőle iemeđ ótđariV
.kemelleđ semletjer tnékiM
,nasodnog tekő ajlágĐiV
,lúnaltadaráf ajlágĐiV
,gikevé uđđoh ajlágĐiV
?lúnat tim ?enneb anđah im S
niacra kenkemelleđ E
,gem etjef mes tsánov ¤e kaŁ
,lálah a ejélef nődiM
.gelezök ,melleđ ősgév A
za et ,gáliv gataglab et S
,dézeven ken$löb térőd €I
inezređ návík te$nik iK
.tételé ajlozokétle S
:ár dodnog im !đlé ¤oh ,gélE
...?kizektevök im sé tlov iM
,$löb a za ka$ tős ,bbe$löbgeL
.kidekle$löb mesahos iK
rebótko .1847 ,ótloK
?MÁZAH ,GÉM LOäLA GIDDEM
?mázah ,gém lođla giddeM
,tleklef gér sakak A
gér asálokérokuK
.tlegger a étedriH
?mázah ,gém lođla giddeM
,ttepéllöf si pan A
aragus őlnözöeB
?depék ajtnađob meN
?mázah ,gém lođla giddeM
,nav nnef si bérev A
téjedneb neltetehleT
.nabdogatđa imöT

?mázah ,gém lođla giddeM
,ráj nnef si ak$am A
lűrök dögö$öksejet S
.rám kideksele}toK
?mázah ,gém lođla giddeM
erévüf dóláđaK
,kavol gnatib a katpaŁ
.erétléđ kenlegel S
?mázah ,gém lođla giddeM
deréllecniv emÍ
,tedőlőđ men ,ilevűM
.tedécnip a menaH
?mázah ,gém lođla giddeM
,didéđmođ kanatnáä
-ado zohékogam a S
.tiléđ dedlöf kájtnáä
,mázah ,gém lođla giddeM
,záh a lu¤ men dár géM
treverléf a gím ,gidniM
?zámrál men löf gnaraH
,mázah ,gém lođla giddeM
?mogáđrora¤aM péä
,nálat rám đderbé mes löF
!nogálivsám a kaŁ
rebótko .1847 ,ótloK
...LÜBGÉVßE TOKÓŁ RÁP ZÍT
lübgév¤e tokó$ ráp zíT
!lübéjbbesedégel A
,si tsádaáR
!géseleF
i}}e mekeN
.géle meN
,akrat ah gáriv ¤u kaŁ
.anrab ah ,}ođđa ¤u kaŁ
sik anraB
!géseleF
,demeđ ,devíä
!gé dakjA
,mola¤na ,jlelö ,jlelÖ
,molodnog tza ,đlelö aH
gém né ¤oH

evlé ¤I
kölüpörleF
.ebgé zA
,tá&re¤ a rám le kustlO
,kájda men ne¤ni tza treM
a&re¤ A
,agáreD
tti gé keniM
?abáiH
,jahajah ,knujdosazáH
,jaba&uk telésazáH
,péđ gidniM
,a gidniM
,nebléd ,leggeR
!akađjÉ
rebótko .1847 ,ótloK

BAR A
,gásdabađ ,kélocrah detteré eT"
...morak sé mabál evrevarcnál S
,kalázajmođ degét ,gássogáliV
...mokal ttala dlöf ,kodnakav tnim S
,ajáró sátlávgem a tü rokiM
,rám aró godlob a tü rokiM
kovíđ tegél dabađ arju neb€eM
"?ráguspan se}éf ,đtüs már arjú S
,nabájasropok ¤an kőlé za nneL
,bar a tjahos ¤í nebnötröb A
,rođkida}áh ,ándut netsi za ,rám S
!bar igér ,igér na€o neđiH
,ajpan atruk ráp ¤e ka$ gém nát ¤aV
?tjub ebérévtset kanrís a ¤oH
,esédevneđ gásgof a đévüm ¤aN
.tju} arkodazáđ táró nedniM
,rám le kat€of kevé !men ,kopan meN
,ttetettevedi atóimA
kétsévlöf kim ,kevé soník uđđoH
.teköven tétös arákolmoH
bar }égeđ a negér rám téjef sÉ
,téđ anlov atzúz levé$niliB

,gés}émer a ,asrát nelte¤e eD
...tézek tlemelöf atdagargeM
!đel dabađ gém ő ¤oh ,gés}émer A
,elef kenétlé ráb tti kéjlúM
za télef tdaramgem ővélartáH
.el itlöt nabgásdabađ sedÉ
atzúz men tréze sé ,tráv tréze sÉ
,téjef téđetređ levé$niliB
amáđ kevé ahmol a s tráv avráV
.kézekelü¤¤em ttölöf ejeF
,kengeresólloh e négév a ttöj S
,bmalag réhef péđ ¤e ttöj ergéV
,ajózohgem kenríh agárd a ttöJ
.tnala tto am nav rođótu ¤oH
...ótjanötröb a mí kilí} ,kilí{
...tasav a lőrézek kiđeveL
...erkörö ...¤oređđö sé tlokislöF
.tdasahgem evíđ nebémörÖ
rebótko .1847 ,ótloK
AJÁIGÉLE DLOH A
,mettetév tim ,netsi ?dloh a né ko¤av tréM
?megne léttet é}}él bbúromo}gel a ¤oH
,ajáglođ ósótu dlöf a kénlov bbáknI
,a€árik ógo¤ar jé za negé za tniM
,nabárok$ob súdlok nnel tto kénráj bbáknI
,nabámzi$ sú&nakrastsüze koráj tti tniM
,tágađrob kekéđpa$ a nnel máníđ bbáknI
.tátalli kogárivgalli$ a nnöf tti tniM
?tamosros ánnáđ en kelél ój ki€em hO
!tagugem atéop nednim ,a&uk nedniM
,kođamip ótrá¤srev ,ógárllot a keze S
,gozom elüf a ka$ ,evíđ a men kenkiK
,kojúf tevök ¤e né kölev ¤oh ,kiđih tzA
.kolúsub kölev ¤oh lőbmelezrénokoR
,lutmoladjáf a má men ed ,ko¤av tdapáS
,lud nomokrot €ema ,lőtgerém a menaH
,kókcif e melevné kanzámok pékke ¤oH
.tónđid eréhrü$ a knénrev ttü¤e ahtniM
,lóbájizagi za ¤e nöj ahén-ahéN
,lóbákolmoh netsi arkiđ tnattapik gyE
arátallah alad s ,őtlök idólav ¤E
>ajrá kenrö}ö¤ a itlötgem temelbeK
,konlad ne€i ¤e nöj gima ¤ohka$ ,¤ohkaŁ
!kollah men tságová} sevresek }áh giddA

,őn nabrokob nednim gárivkám eléffE
.ődnetđe }ávos $nin ,ahos erkeze $niN
:mosázatú medzek evléf etse nedniM
?noságroki} na€o melüf gem daka loH
,kidekđepret na¤oh !¤e si tto ,in lohA
,tiezek $őltđarap itev-aj}áhgem ¤oH
,inatíjah eđđem ánraka le ahtniM
,inatírođ tim $nin abákram trem nálaT
,}ágic ttollavrák a tnim ,zotjahosgem ¤u S
.náka} a kandagad ¤uka$ si kere zA
,zedrék megne gitláv s !léđeb men eđđö tim S
.zehéjőteređ a eb kestniket ¤oh ,rék S
aktuJ a ,mé$ö ,táH .ketniketeb ,nav lóJ
,abku€ecnemek a eb kivub tsom nepÉ
,élefeb azzáfop ,ik deđ trépmolok tlűS
.éle} neletrih trem ,tájáđ ettegégeM
!tácra erléf ajtnár neűrö}ö¤ eb jaJ
- .dázzoh ótlém nepé acro sojáb a zE
,ttörtö¤ asádut-men kenima ,matdnomgeM
!gödrö za le ne¤iv ,ablokop a jnem tsoM
rebótko .1847 ,ótloK
AJRÍS SÚDLOK A
,itjes tálálah €em ,talládav tniM
ebépezök kátđup súdlok név A
tákédaram etlé sé ,ttosodjuB
.el évet népezök kátđup a ttO
ke}égel}égeđ a zehétsettloH
,katsá tördög ikén ,ketdőtevlE
,tájá}đirat arájtob kétökleF
.kanáfjef totob a el kézüt ¤í S
nánór ilűklén rokob s af a ttO
,levélej űređ¤e bmod sik a llÁ
,amá¤ katto¤ahle ,teđémret et S
.le dédöf lekkevűf s -kogárivdaV
nebételé ,rok¤e !sros a ne€I
.atjar ketzedegnel ko¤nor se}}eä
nednim kentelekpan tájrís emí S
.ajrakat ge}őđ bbeđ lénége}őä
,őf a evzén árő >¤ednim za eD
...támladogu} ergév etréle ¤oH
seđév im ,sojaz €im ?ánlodnog iK
.tá ttotuf ő ne€em ,a€áp a tloV
nebégésnév €ema ,zék a ze hO

,atgof tagá sö$rög zaráđ a tzE
nebéjere sejlet agásujfI
.attatgolliv tájdrak se}éf kocraH
,nebézüt káta$ a ő ttogrof ttO
tájtazodlá lőbérév áda ttO
,tréágoj s -akotrib kankaru zA
.kát¤ah inlahnehé bbősék tő kiK
,nednim evdelef tsom !tlahle ¤ohkaŁ
.amrál icrah a sé gásúromo{
,elűrök gáliv a amén sedneŁ
.amlá ittaladlöf naltaravaZ
akrádam sik ¤e-¤e ka$ lláđ ahéN
...tto gnez tlad sodnárbá s arájáfjeF
,náfjef akrádam a tahlolad tiM
?tlov tobsúdlok €ema ,náfjef na€O
rebótko .1847 ,ótloK
ÓRÍBALBÁT A
déđebórájlőlE
!gáliv tlujafle ho !ődi samlaris hA
,tál ika ,kanna jaj s ,kav a natsom godloB
,ajtahtál tza ka$ trem ,kanna jaj rođzáđ jaH
.ajpan teléti za rám nav nöböđük ¤oH
,lütsekenef tludroflöf nednim nödlöf A
,lütserle ój a sé đonog a pak arbáL
,ajáh a őn men trem ,ado$ gidep }oziB
.ajádrob a görö$ ¤oh ,ttel }ávos €o tőS
,tá mátđariv téjé agárd kos metelÉ
:tájápmál névtegé kensédeklémle zA
,lutđup gáliv a ¤oh ,ako za tehel iM
?lutđonog a knutpak tegre} arknutáh ¤oH
,élef akered a kanákađjé ¤e sÉ
,éle} tárob molá za rám meklel nődiM
,tetrésik őtnetter a mettőle tnűtleF
.teléti-gév a nöj argáliv e lőt€eM
nebődepel réjef tetrésik irís meN
>nebőtemet a nnik kizokal €em ,ze tloV
,atpirk men ,akal ő za gáđroaicnarF
.akpis-sunibokaj :nelgidep even A
,avrrav nav lőtkezekgödrö akpis e hO

,avrađ kengésőb a akpis sorip a zE
,téđetređ lűd ¤úka$ đor nednim lőb€emA
.téđe itehevle kenkeklel ój a ¤oH
,nájalđáz nátás e óđlej a "sátíjÚ"
>nálat bbasóparah si lénđévgöd a gém S
ój igér ama ¤oh ,rám knu¤av ari}}A
."óđőle" ka$ natsom "déđebórájlőlE"
!moladori za tim ,vle} a knüken tim eD
>nolatđa za arfic nalatnođah ka$ zE
,si abál latđa za ge$er ¤oh ,za bbo¤aN
.si abákitilop a gödrö za tjubeB
!kensérötgéstneđ a esérötgéstneđ hah S
,kenévükse ado si káríbalbát A
,zehpén ólav lüklén netsi za zohha 'dO
.zehgév điv tsádalah €em ,tsátíjú €emA
,kannav si tzök káribalbát a rám ,negI
,kannahor kanárop kojákórap kikA
,kázzárel trop tneđ a lórkojákórap kiK
.kázánorok tekő kodazáđ a le€€eM
...!gáliv tlujafle ho !ődi samlaris hA
,bbálagel gém tdaram ,kennetsi aláh eD
,ttözök káribalbát a őttek-¤e tdaraM
.dözök immes ne$nin ,melleđ đor et ,zehkiK
,teköven morilöf !kaifréf ő$id A
teki€ema nátza s ,metev abmopalaK
,mopakik tek'€ema ,ré e$neređ A
-...molad }ásrah ajgof intínaltatahlaH
iretemeD-tneä sé ianláK-siK-ősleF
!ik evöj lój nepé ,hah ...sámaT serev¤eF
epék iklel-itset !armolad ótlém Ő
.ebéjedi dáprÁ killiado nartáB
§ ős-1
,"tedzek nednim zéheN" :déđebadlép igéR
>tetze inlatđapat medzek tsom ka$ né eD
,tamolad enellek inedzek nődimA
.tamagam molroka¤ nabáságár kanlloT
,eb metezev mösőh ...!ergév matlálatiK
?ebmeđe trájdnim ze ttotuj men si ¤oh eD
,takaru za meréK ...mösőh metezeveB
.takojpalak ,killi tnima ,gem kéjlemE
,ennel im avríel gidep si röđőlE

?enneb bbasotnofgel ima ,za men ah¤oH
,molozjar men ¤oh sé ,morí ¤oh ,e$nereä
.mosoripap anlov }i$ik nogan errE
eđér bbasotnofgel rú sámaT serev¤eF
.eđđéme tleté za ¤oh ,nav arra €em ,zA
?'ebételé te¤ehtrélleG a attál iK
.epék-rütainim kansah e ¤eh amA
!sah sejletgásótlém ,őtđejregteletđiT
,ssahdapagem ¤oh ,gé za ajda en tza kaŁ
,€étniket ¤an ama rokka ennel avoH
?létzeređ nese}éf €o kandádzag te€eM
lánázáhe¤em a ah ,}ávtál péđ aktiR
,llálöf inlokonóđ rú sámaT serev¤eF
lajjab-le¤¤ü tásah ¤oh ,ajópmet őslE
.latđa dlöz a ge$er ¤úka$ ...ajlalátlöF
,no¤av ataklatset so}ára nebnölüK
.no¤an killiázzoh ejef zohásah treM
,bbesik men s bbatúr men lánkisám a ki¤E
.bbeserü jef a ¤oh ,gésbnölük a za kaŁ
:inzára¤am ű}}ök lóbákizif a tze S
,inlláđ ttokođ ála roknednim rehet A
- kidokanov innih kos tima - nav nenni S
.kidoklodnog ne€ém rú óríbalbát ¤oH
...atruk arro za ráb ,cra súdmellek acrA
>atrút ti}}a tákrá }ámtokla za trem náT
te€em ,torro za tze kujlám&if si en táH
.ttet golod tneđ sé ¤an €i ássudilavnI
,nabiasánov nav se€étjer imalaV
?nabbojgel tílnosah zehim :intahdut meN
,zohákib€avib ¤oh ,kájtrat za ke€eméN
.zohá&uk-iregnet tílnosah ¤oh ,kosáM
!neđér sám mes ,¤e mes gászagi za ne$niN
metđékrüflütđerek tnatteđémret a nÉ
,laddnog bbo¤angel a s ttaim e ka$ nápuŁ
.lahtec sogásólav ő ¤oh ,matlálat ¤ú S
,kendlöf a ekemre¤ űh rú óríbalbáT
,gem dagar leggésűh atjar etset-ekleL
,azúh zohágam gé za tim ,enneb nav ¤E
.ađújab ttördöpik nasáikcak :¤e zE
>nelteléköt ,mezrÉ .pékcra za đék lezze S
:nebtetniket a 'bbe mođagiv ¤e nav eD
,edelef ¤av ttetsef luđor mete$e tiM

.etelezpék se¤ek mósavlo ajlotóP
taru óríbalbát rámmi nepékőslüK
,daram ejesleb a ka$ rám tsom ,kőnremsI
lettezkelél ¤e tze ,aknum bbo¤an gém ze S
.le intehzegév men nabáttufa&uk ¤U
,neđél ózá¤ivlöf meteremsiikleL
,međđé}eveh en le ¤ohalav moglod ¤oH
,suéziraf guzah ,afla$ ke¤el en ¤oh S
!suzéJ maru ,stíges ...kajlóđ tazagi eD
§ kid-2
,knázah kidöklökűđ men lüklén korá&eB
,knáđiT im a rá&eb bbajaliđgel a eD
,ajdóm immes ne$nin ,}égel naltácnokaR
.ajtú za nav arra ,ajtrat evdek erreM
,lutónláK-siK-ősleF
,ludóliken-iken
,lelö takona€o
.eleb gopor ¤u ka$

erdem a aró léF
,tuj ebéđe ah eD
nulaf }égeđ a sÉ
si akered a ¤oH

,dattotínat men trém !mázah ,deken llek ¤U
?tadó€of dattaráj men trém abáloksI
,abáloksi tó€of lántaráj na¤oh eD
?arámáđ diaif nav gila ze rokiM
laddiaif djam ¤oh ,mázah ,kotrat lótta S
>laddoma€of ađiT tnim ,đráj nodóm nozA
,deken kő kense ¤u ,kenéké}rök ze tniM
- .detehev mes neven đor ka$ gém kölőt tze S
,ajár knüvöj tréza >ónláK ttellem ađiT
.ajáicnedizer sámaT serev¤eF treM
nebi}}ema ...ulaf sik ¤e silaineG
.nelej ne$nis eríh kendner ój a atjaR
,'abros sene¤e €o ,kazáh a kanllá ¤U
,adro$ őlegel a nőzem a tnimalaV
,ertelek kisám a ,zén artagu} ki¤E
.errem ,ajdut netsi ,kide¤en ,kidamraH
,kajrob sé kenehet a kóh}uktđarap A
...karu sokotribzök a ,körkö tnim ,kötzöK
,kerék temledegne ,kiazáh ka$ zazA
.ketrés men avraka >mevle} a ttoltobgeM
,kankaru za nónláK amáđ es ,eređ eS
,kankal kéizcótaL negévulaf a ttI
,idrödöG gerö za nabkogásdéđmođőT

.ibböt a s ,ibböt a s kéólladaB bbávoT
negév sám a azáh rú sámaT serev¤eF
,nebélezök molpmet s kal-seteletđit A
...1603 :avrí arákolmoH
.moráv tsátíju za :kénelli anátU
,ajráv lunalatđah ne}röđ eđrep ¤ohkaŁ
,ajtárab őtnetter kenne rú sámaT treM
,ár énnet tiezek galótíjú ¤ohmeS
.ángávik takoza lübőt-nötsüt bbáknI
,kanastnáb esahos kezek neletgéstneä"
"!kalaf ttetísetneđ latlá kődi za iT
,'ebésédeseklel ru óríbalbát lóä
.ebélüf melleđ đor a gús tsátívaj aH
,zedeper ¤oh ,tréza ?mánatívaj tréim S"
!ze neđet mes timmes ?nav nebléfógni ¤oH
,lütneđ tza né međih ,te¤e za tza međiH
".lüd mes armákonu ,tlűd men armápa aH
,eléđ ,ađđoh ¤e djam ,telüpé űgöđ¤éN
>eléf-cánrot imloh ttüpézök lőle naV
,ajádzag semedré kanzáh a gođuđ ttI
.ajár lurob molá inátuléd a aH
,atjar aró s ,}orot ejetet cánrot A
:ajtatum arladlo moráh tődi za €eM
...men élef tagu} ka$ >erléd s -telek ,-kađjÉ
.meléđeble táhet ,tenétröt sik divöR
erdnE izcótaL sé móríbalbát né zA
,er¤e kendekelröp ,kegésnelle igéR
,kitehse eré¤ü közek ah ,túđob a S
.kitevökle lőbvíđ sejlet nelle sám¤E
,azáh a artagu} kenérdnE izcótaL
,assál en tásáráj kenődi za ze ¤oh S
,tájúđob sökörö névtevök ,rú sámaT
- .tájótatumaró itagu} etteviK
,arlab kóllátsi za ,záhdéle$ a arbboJ
.'abravdu ¤an a afamla ¤e ttüpézöK
,ajár devét $lömü¤ ređ¤e ah !af avrÁ
- .ajnábgem ődnetđe őzektevök moráH
:dár lláđ molazrob tneđ ,abzáh a đpéleb aH
,dátál men gém ah¤oh ,trokó za dotálgeM
,komojrámla igér ,kekéđsorak ikéR
.gorotnát kisám a ,zodaksor ki¤e zA

enévgel a nálat kankorotúb név A
,ejnén kanrú sámaT ,}ođđasik alábroB
:adál tnámé¤ sik ¤e ,si jú kötzök nav eD
.a}áel rú sámaT ,aksoriP sik péđ A
,konra$pék dnimsređ¤e meret őldébe zA
,konjab seríh kos a avtđakalöf gól ttO
,kendere lóbdála$-serev¤eF a kikA
.kettegrek rođi}}a kököröt a tekiK
,tátlovim kanzáh a névremsi norámmi S
,tájtopallá kanna si lüleb si lüviK
ennel en ejedi ¤oh ,međih nezeheN
?enneb kinétröt im ,ergév inedzeklE
§ ki-3
.arátdasah lanjah sakak a tírokuK
?alábroB men ah¤oh ,noplat enmeret iK
,e€egnet gásadzag ,}ođđasik alábroB
.elüklén ő nednim anllá le¤¤eh-levőT
,dazáđ a ze dazáđ atóima nálaT
,tazála¤ a za gém tálábroB etré meN
,anlov ttogrof-ttögrüs en nabármak a ¤oH
.atlotlöf lanjah a tárro sorip nődiM
:na¤u kiléger tza kevle} neletnetsI
,nav 'abáramak a gevü-sákniláp A
,ajnovado rokój €o tő ima ,za ze S
.ajdnog kangásadzag ,kanzáh a mesnároK
,aróđ-eríđ nednim knutagllah men im eD
>arólárad ak&elp ,arámlam molagáR
,arájbúb ejef a ők}}em a el nössÜ
- .agárd mes even ój ke¤löh gém ttőle iK
,tírokuk gássakak a táhet naltáheT
,tíriv nabármak a }ođđasik alábroB
,tekélezőf ik dá arámáđ ah}ok A
.tedéle$ a ajgávnofop eropmet xe S
!aráS sele}tok et ,llek ¤u ,deken
,arávliđ tlađa za denzén ,géle
,ttesel alábroB ed ,látlokram
.tsevelfop a le dgud tsom ...ttopak

llek ¤U
tlov meN
si eleB
si atjaR

,kiđla gém nabnoza rú sámaT serev¤eF
>killah si abdéđmođ a ¤oh ,¤u gidep géM
,náctu za tságo&roh a kájllah kekemreß
.nát kenőj kánotak ...atibmort :kiđih tza S

ajákiĐum akrot ,kidokzárgem tsom eD
,ajár kéndólokruh létök ahtnim ,lúflE
,evdem segésnelle ték tnim ,iködlömeä
>evderem kanllágem s ,kannahor kansám¤E
,kiláv éggöđ€edniĐ reze jah a néjeF
,giláđ óslotu za dnim lűsene¤eiK
,nájánór akolmoh kanlí} kakrá-ődeR
.návjúflöf tiácro ,lűsemetet epék S
,lülöf ná¤á za sé derbélöf neletriH
:lübiemeđ lognál ta}ođi sé garaH
,igehil ,ajgođuđ "!molá samladazroB"
.ik etrev kétírev gedih a tamocrA"
...kettetőre inrí ...anlov ttellek monrÍ
.getter si tsom meklel ,gnöhüd si tsom mekleL
,rebmezag ,tsárí za datlálatlöf ik ,haH
.regnet tnim ,dósropok delev kéjdólok}áH
!sári ttozoktá za tékéb ¤ah mes avlA
".sám men s tlov molá ka$ ¤oh ,aláh kennetsI
,nabboj ka$ gem dlodnog !rebme }égeđ ?sám meN
.nabólav llek donrí ,am gém llek donrí ,jeH
,arákos negi men ttotuj si ebéđE
,atáh a ttozósrob ,aladlo za tlali{
,ekötsü za tdazzi ,emeđ a ttozárpáK
.ejef a ttetekđiv ,ejégég tdaráđiK
,aif sedé ¤e nav ¤oh ,ttotuj ebéđE
,ainrí am gém llek televel kenikA
,intagolah dóm $nin ,sőtegrüs golod a S
.indokđápát ttedzek éleflöf si trézA
,abájáhur tjubeb ,ttözötlölef ,tleklöF
,abájkot kanángud tőgőb ¤an ¤e ahtniM
...agáveb tsúh tnof ték ,ttezilegger si geM
.abáknum €i tahpak men ka$ arromo¤hÉ
gidep lőréjetet kanmoirámla zA
,kitettírekőle sirámalak s llot A
,gikenef atnet a előleb tdaráđiK
.kitđerelöf larrob si tréákokannA
,artáh bé¤e ne$nin leggéssejlet rám tsoM
,artág a ik nojllá rú serev¤eF ¤oh kaŁ
!tti tő kuj¤ah im ed ...télevel gem ajrI
.kidőđev tnim ,inzén gésnelet}étđereK
,si tájbmol gem küzzén ,te¤löt név a kuttáL
>si táksoriP sik a knünzéngem ődnellI

,lavákered ú$rak lef tő kujlálat loH
?lavá€osom sokjap ,levémeđ óg€osoM
,giájla trek a ka$ ,bbávot knüjnem si eN
,giásogul tétös óslagel kentrek A
,kőnlel men gem tto ah ,küsserek abáiH
.tő ilzevdü natto pan a tnékneleggeR
nebé€ém sagul a ?matdnomgem men ,emI
.nebékđéf ttetjer lű }ágola$ a tnim ,lŰ
,gidnim lótgáliv a le ¤í kizetjer tréM
?kitni¤el tsogul a kőlleđ ah ,löf dair S
,kotajdazrob nátza ...?tréim ¤oh ,modnomgeM
!kotollah tima ,za sogású}ođi treM
,láđaĐór péđ na€o ,}áel lataif €O
.lárobmic leggödrö za sigém sé sirám S
,ajllaveb si ajpa !lárobmic leggödrÖ
>ajlotág abáih menah ,si ánlotáG
...ejdeđár tegerö ój a ¤oh ,todóm leL
.er¤e savlo tev}ök ...kanđonog a zodlÁ
,levétedzek kanpan a bbáknigel sé ,ttI
>levétzőf lokop a ő kizoklálpát ttI
...ilet nav lekkev}ök si tsom ebeĐ ,ezeK
!ile} nóhom ne€im távgam tazohrák A
,kalba se}éf emeđ ,savlo ,savlo ,savlO
>kantatgo¤ar ignál záh őgé ¤e te€eM
.ajgnál őlevölár kanlokop a rám zE
.ak}áel sik }égeđ ótlém artalánjaS
,nattap rotso ttögöm trek a nnik nabnozA
(,nanno tú za le nöj lőlef vér iađiT)
eréségröz i$ok ,arságottaprotsO
.erét zohknálap a s aksoriP ttorgulöF
,ettölöf attotnáb ,jaz a tő attotnáB
,ettetđejilef tő lóbiajdnárbá €eM
,enneb tleklöf etniđ gási$návik a eD
?ennöj sőremsi ah ?nöj ik ¤oh ,inzéngeM
,aj&áb ,gem ttöj aj&áb >sőremsi tnim ,ttöj bböT
:ajtláikle téven lemmörö őrötiK
,tetrek a áti}ik s "!meklel őĐeD ,őĐeD"
.ttemret lánáguh za latlá nótjasik a S
,a&áb a ézedrék "?mogúh sedé ,¤av ¤oH"
?ajtnáb 'es tsom úb a tedevíđ ?giv er¤E"
,knélé si tsom demeđ ,sorip si tsom docrA
".knélére$ tokó$ sé tóđú$úb nődim tniM

!mojab immes meken" ,ak}á€ a tlelef ",hO"
,molanu za na¤u gédnev sopannedniM
ajlátu ¤u nepé rúgerö za ze eD
.ajtálgem t€ehim ,tuf ...knápa tnim ,tev}ök A
,kotalum noktit ka$ lekkev}ök a ,zagI
.dotahdut ,bbojgel a $lömü¤ ttotlit a eD
!temev}ök moti}löf ah¤oh ,rö}ö¤ ne€iM
.tege za mettölöf mántál inli} ahtniM
,tágásakrat gáliv a mosavlo lóbbA
,tágásamrof¤e súb kanknulaf medelef S
,dabađ men innemle kanmagam ávoha S
.tamia¤áv ado mödlükle bbálageL
?¤av na¤oh et ,a&áb ój ,et ed ,kelé ¤I
?¤an na€o si tsom gém dotanáb s demlereä
?ttetezev im azah lunaltaráv ne€I
".tedesézekrégem étnelej mes akraä
",ttotjahle ima za ?azah ttetezev iM"
.ttotjahos nasoník s őĐeD alođaláV
,meleređ a mákjad ,ko¤av kemre¤ ,doduT"
.melev nöj sé ne¤em ,kiđtet iken ¤ohA
,tamogásuifréf mettevőle ahéN
,tamagam lőbélö mastídabađik ¤oH
,mettőle ttogokoz ,kemre¤ ttel ő rokkA
.metlőd abiajrak s ,kélügnö¤le arju S
,ajtrat evdek erreM .ébböt ködzük men eD
ajrak gof intezev si röđőle s ...ne¤iV
...zohájálkiđ sőre sázorátahle zA
".zohknápa tsom knüjnem ,moguh ,rej nabnozA
§ ki-4
levémledeges gé za rú óríbalbáT
,le ézgév rokka pé táglod isáirÓ
,alav kattatgopok nótja za nődimA
.aif őĐeD ttepéleb nátu ságopok S
,akétrop đor ólav inatđaka ,e}jE"
"!aréhóh metelé ,asokli¤ miajpaN
kanázognah kavađ sogástárab ne€I
.kanápa za nákja lűtelzövdü sajá{
,tdakaf men erke}}ökmörö gidep őĐeD
>takavađ őlzevdü nesedé ze návllaH
:evzedelűh tsáv€of ,inedrék tlov rotáB
?etlemedré na¤oh tsátatdagof péđ E

,ajpa löf atláik "!detlemedré na¤oH"
,ajbodle nesöhüd tallot a lőbézek S
inzohazah bbéle gödrö za ttodut meN"
?intatzótrat tto ¤av ,laváró ráp ¤e kaŁ
,ajíh űteb ¤e $nin ,lével a đék ,nav ttI
!ajrí abáih dnim ,dnim tze rebme za sÉ
>tnétröt ará&op ¤an mogásdaráf soníK
.t}évröt }émek €i sros a ermejef ttobaä
,tegéstlökitú za mánlánjas men ah¤oH
,degét keléntegrekađsiv 'abmo} a 'bbE
,'abásoráv tseP tto melevel dánsavlO
.abáih ne}röđ €i tza ne¤el matrí meN
,tegele létlé}eh >azah jőj :matrí tzA
.tetezmen a dláglođ lútneze ¤oh ,őllI
togáriv se$eb ¤e ,sátíjútđit a ttI
".togásóríbaglođ >trek e deken mereT
,tza ka$ ,őĐeD erre tebe¤e tlelef meN
,tđakađ men togáriv lőbtrek neze ő ¤oH
ze ¤oh ,gem iz¤ej tza evzén ertezmen a S
.đel si le ,elüklén tlovle gidde tnimA
tehret i¤üzök a" ,dnom¤u ",ketév ah¤oH"
,ttemretár rebme za ah ,indagof men lE
,inlallávle ketév sőttek tős ,za etniä
.ialláv a kégnö¤ erésélesiv aH
,kepél mes ik tréza ,megésegnö¤ mezrÉ
,ke}égel bbasokram trét a le kájlalgoF
nabmokéljah sedne$ kodaram nneb djam nÉ
".nabmolagu} ttetjer a ,ólav meken A
ajáer ttotnajruk "?kö€ök ,đléđeb leviK"
,'abájgarah ótlém negi €o apa zA
,dedelef atóim s ,kö€ök ,đléđeb leviK"
?deken $narap ajgnah nednim kandápa ¤oH
,nokalba za ik ,đgof inlűpör ?đpél mes iK
>nokav indagof tóđ lodokanov ah¤oH
,a€árik záh a ,né kodnom tim ,deđet tzA
"!ajáribalbátőf e¤emráv téknezit S
,ajkatap rév jaliđ lagra} men nebőĐeD
,ajpakik déđeb e lőbégésdileđ eD
:enneb kidokasut sézré iúif a S
?ennemik lőbéviđ ah ,bboj e-ennel meN
,nágam ttev tőre ka$ ,ttelli tnima ,ergéV

:nátu sátagllah ¤an tiavađ édzek ¤í S
,ajnávik tnim ,ne¤el táhet ,mápa ,nav lóJ"
".arácaip }ávli} a inpél kogof iK
,epék ttel bbasajá} kanrú óríbalbáT
>ebélüf óđ e tlláđ tnékala¤na ekéB
,tákodnáđ kanáif ándut ah gidep jeH
.táka} énreketik s tő énzén kenébiŁ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rebmevon-rebótko .1847 ,tseP sé ótloK
!TELÉ ZA NÁTZA RÁM ZE
!telé za nátza rám zE
tá nevé đége zA
moláđók ála sé löF
.tázah ra¤am ték A
gáđrora¤aM kolrodnáV
niegésrét ő$iD
€édrE péđ a ,erévtset S
.niecréb se}égeR
lovát kezén lórkánóR
,eriőtet ke¤eH
kezén lőrkőtet¤eh sÉ
.el arkánór lováT
atđup naltáf neltevüF
getegner sődre dav S
nepékamáronap péä
.gebelle mettőlE
,ajgnarah kosoráv ttO
,pmolok iezem ttI
ze sé takámárd zamA
.dnom tekégerrédnüT
€étsak ¤an tétös ¤e ttI
,le lutágam tíđaT
óh}uk sik réjef ¤e ttO
.lezevdü tnéktáraB
,erőle ka$ ,erőlE
>léc a gém eđđem ¤aN
,er¤ednim bbávot ,bbávoT
.léđ a tnékim nasroß
inlorobók ¤í ,jék iM

,lút nö¤löv sé ne¤eH
!melbek dagad tnim !jék iM
!lúpal tnim me}éđre S
.20 rebótko .1847 ,séD
...LÓBSORÁV A LE ,TÉNNI LE
,lóbsoráv a le ,ténni lE
,abájramah eb kotajgoF
kejlűpör ddah ,kajnahor ddaH
!abgáđro sám ,erkédiv sáM
,er€eh e mázoknávik tniM
!¤áv a atnov tnim temekleL
tsom melezré za zena¤u S
.¤áh men indaram ,bbávot noV
.soráv a ze setezeveN
lejjéđetređ metetnikeT
zodnalak sökötsü za tniM
.levésézén eb kilet men S
nákrabakrat ađđiveđđÖ
,kazáh igér sé jú kanllÁ
anlov evlesivpék ahtniM
.dazáđ tnütle nednim nettI
,soráv a ze v}öktenétröt S
,ev}ök ¤an ketenétröt A
ők nednim sé actu nedniM
.enneb léđeb lórkoglod ¤aN
netti dará óđ ra¤am a S
,koráj errema ,ttünedniM
,kognah sevdek ,kognah sedÉ
.kogáriv tnim ,kanzotallI
arácad kezednim sigém S
,le tréze pé tős ,ténni lE
en lotu sákođgem a ¤oH
.levézek iazórp nejrÉ
se}éf a tza lürmiemeđ S
,ejpét en el tlo&áfaĐóR
,mezén tsoráv a tá ne€eM
.ebjékrédnüt evlűremlE
,rávĐoloK péđ ,gem jdaram ¤I
,nebmikélme et jdaram ¤I
...neő$id €i ,nesevdek €I

!nenni nasro¤ le ,táhet lE
.23-22 rebótko .1847 ,rávĐoloK
LÁNSONÁJ {ARA
nátu ketehsezém a lób}ágam sedneŁ
,abájaz gáliv¤an a kepéleb arjU
nátub ¤av luđonog bál sorás i}}a loH
.agáh erésötnök réjef kenme€édeK
,nabmolahők ¤an a kénnel tto ttőleiM
,léđ a juf nesűh €o loh ,nabsorávőf A
,nabdokéljah }i$ik gém kenehip te¤E
.lénde€ehzűt gelem ,motárab ,kölüeL
,ttollákrat đavat a ...!rođdosám ¤élzevdÜ
,gem kalattagotál röđőle nődimA
,togáliv a idöf gásamrof¤e súb tsoM
>kenđő avrogom a agásamrof¤e súB
kézréte¤e gidde rábmá ,úrob e eD
,temevdek itrés men tsom ,letteđémret A
,téđér ¤e đavat a modroh lammagam điH
.temegéselef sik ,tđér kibbeđgel a sÉ
,telé za péđ eb jeh ...megéselef emI
,nav lavágamdosám ¤í rebme za rokiM
kenléti tnimráka ,kangohuh timrákA
.nabkovdo úromođ ,ko€gab so}ágam A
,lórá}ráđ gásdabađ a na¤u metseeL
,abákirak sik ¤e evtírek ko¤av eB
,lóbákirak e ik mánzoknávik trém eD
?avrázeb nav edi rö}ö¤ nednim nődiM
abánuD a kodroh teziv nabnoza nÉ
>dekénet takoglod néte€i névléđeB
abágalli$ dosros etniđ avrí nav löF
...telésazáh godlob :lekkűteb ógo¤aR
!dekemre¤ cnogriv ték ttoma ,desevtih ttI
,najá}dnim ebrök tti knüjlű s eđđö knüjlűß
,tekesétegléđeb mádiv na€o knustrat S
>nojllágem si ődi za gém intagllah ¤oH
megne ik ,túdjah név a tze gem knujla$ ¤I
...tegrek argolod a tnigem panloham ,jeH
,mettetlű armatáh ta¤ávríh a rok¤E
.tegre} tnúgem rám a motah}áh men el tsom S
,zönötđö im ,ébböt ríh a men ,ríh a meN
!tákađjé sé topan kejlö abáknum ¤oH
,zöhmözökđeóri kolú} somáđpan tniM
.tágam atduklale kannátás a ikA

a}ák sehé za tnim ,sédelef a ,moduT
,lemmeven lűpörle ,larrádam tlögem A
,ajázah kora¤am a tekis ¤oh ,moduT
.llek menlekené trem ,kelekené sigém S
kéndelef ráb s meven indelef kájgof lE
:temeríh inlélút ménteređ ¤u !ramaH
,kénnel émagam a témsi nátza rokkA
.tte€eh ná&sorob a kanánlov miáĐóR
mesevtih s né kejlé tti ¤oh ,mánnávik tzA
,nab}ágam travaz-men ,motárab ,keteleV
mes magam tájas rám ménzekélme men gíM
.nabánadjah matlov nabtavid ¤oh ,arrA
névöjle-le dázzoh géső$id a rokkA
névremsi máer nát s anlálat tti ređ¤E
né ed ,enlözövdü tájtárab igér tniM
?mé$neređ nav zehik ,modut men :kénleleF
,ik mettetje gila !déđeb gataglab ,hE
>etré metevenik tamagam ,keteveN
,itmeret meken men t}ágam a netsi zA
.errétata$ a né ko¤av ólavadO
temeven djam ttü¤e lemmetset el kájboD
,mes iknes astnáb en gidda ed ,abrís A
,te€eh a mo¤ah men gimetellehelgéV
!neserév ,nasorás €imráb le mese ttO
.31-25 rebótko .1847 ,atnolaä
...SEVDEK ,äRÉŁID
!ko¤av ój na€o ¤oh ,sevdek đré$iD
,nabólav ko¤av za ¤oh ,tehelgem sÉ
deviđ ...mekenné tze dnöđök en eD
.nav ój ima menneb ,asárrof kannA
,emedré kendlöf a nálat ¤avvA
?togáriv sé tö$lömü¤ meret ¤ú ¤oH
,si taláđűf ¤e ka$ e-enmereT
?koráguspan a ár kenéntüs men aH
.31-25 rebótko .1847 ,daráv¤aN
...ÉLEFIK KEZÉN ,KEZÉN
za élefik kezén ,kezéN
,nokalbA
a miemeđ kengnerem ttO
,nokabliS
ttellem ge}öpökaf a ráJ

,ála s löF
imalav tnim ,laggásótléM
.€áriksiK
si né ¤i matlákifitéS
,ahalaV
si né matlov ,matlov ¤ohtreM
,anotaK
ttetsef arágrás-etekeF
ttőle káF
samlatah a mattatgolliV
.tőselkíß
-ujrob ő$id a matdazzI
,ttala rőB
étíseké $nakab sojáB
,tamabáL
takódreblah ü}röđ majáä
,tlábaiK
a}ráđak a metröpös sÉ
.táravdU
,a€áp isőh ,a€áp isőH
,telé ¤nöß
kétev tomáđ ¤oh ,már ne¤éä
,deléveT
dúrođokre$ mettetel ¤oH
,lőrmejeF
tőrpes ,táksup kétíjahlE
.lőbmezeK
netsi za trev si gem ed ,jeH
,temegnE
izétiv a mat¤ahle ¤oH
,tetelÉ
ka$ ,melőleb ttel atéoP
...atéoP
kénlov rálpák rám nálat ttO
.atózA
.31-25 rebótko .1847 ,daráv¤aN
...KENTELEKPAN PÉä
kentelekpan péä
,meklel a}áriV
>ár el go€osom panđavat körÖ
erdlöf a ka$ tiM
,netsi za ttetjE
.gáriv péđ nednim atjar meretgeM

,ttoz}áih ¤e kaŁ
,agáriv tih A
,etih kentelé ilútnorís A
,rám tlekik si ze S
,rám tíriv si zE
.edi étetlü demleređ tze sÉ
,ekđüb a lőriM
đé ttozible zA
:meken inadnom tríb mes tognah ¤E
,atzára¤amgeM
tza ,néde}}ök im S
!mesevtih sevdek ,demleređ sedÉ
:rís a tétös meN
,le lukav knümeä
,lőtigésse}éf ,knütniketár aH
naltakođ €o €eM
lennözöĐáraV
.lőd arkniacra lóbgálivsám A
teđé}e za meN
ajá}at gediR
,ze akjas mádiv ed >ósropok A
e knülev €emA
¤e lőbtelé péä
.zevetá arájtrap telé bbeđ géM
te¤e za tza kaŁ
:indut méntereä
?gálivsám a ze dejret errem ,loH
nabkala €im sÉ
nenni djam knutuJ
?tá abgálivsám nelteremsi zE
argá lurgá tniM
,ráp}ágola$ A
?né s et ,knulláđ argalli$ lurgalliŁ
u&&ah ték tnim ¤aV
nedíleđ knugniR
?néregnet gásólavékkörö zA
rebmevon .1847 ,tseP
...TŐTLÖK A DSTNÁB EN HO
lóblogna nátu erooM
loh ,tuf ab}ágam ah ,tőtlök a dstnáb en hO
>evdőröt men lerríh a ,rö}ö¤ a kiđkeF
isálognál eklel s ,ő ttetelüđ ar¤aN

.'ebkődi bbagodlob kanánlov kebbetneä
andut ,daknal nagát nájtnal tsom €em ,rúh A
,inetíđef tjí nelle adrád icraH
,ka$ lehel taka¤áv tsom €ema ,nákja sÉ
.ik enzedelmö ajrá kevíđifnoH
,egésekđüb tlumle ...!kanájázah jaj eD
>emelleđ trötgem ,naltatahtjah tlov €em S
tő trem ,epén tjahós nabkotit ka$ nájmoR
.eindév lálah s inteređ sálurÁ
.kanna ka$ ,e$eb nav kanólurá za kaŁ
>kenéven ieső ejőlne¤éđ ikA
€ema ,zohgásótlém tezev a€káf a zA
.gem kétatju¤ ná€gám ótđavmah-tázah A
,tahtí¤ó¤ men tim ,ah ,tőtlök a dstnáb en táH
>inetjelefle ajraka tzök kejéK
nojgo¤ar }éf ¤e ka$ ,jda t}émer ¤e ka$ hO
!inezré gof tnim ,dtálgem s ,néjé ajnoH
tim ,t€édevneđ nednim evíđ lannoza sÉ
,tjah eđđem ,sevdek ima ,tnednim s ,tlálpáT
:izdevö nalatđah téjef €em ,rébab a S
.djam idöf tájdrak ,kansuidomraH tniM
,si }émer a s tnűtle degéső$id ráb eD
,'abálad gof inlé ,nirE agárd ,deveN
,bbamádivgel neb€em ,nabáró za géM
.ará€áđiv dosros s dár gof inzekélmE
,niánór ,negedi za 'jllahgem dođanaP
,dojahós tnal a idlük lút neregneT
,ajtírođ docnál gím ,si dokonraĐ agaM
.gof inrís sé djam llágem nálad ajbaR
rebmevon .1847 ,tseP
JÉ IäŐ
?lántál tim neđih ¤av ...dotál ,dotáL
:géle men gém ze s ,nav jé őséK
>nejé za kőhlef sé nödlöf a jÉ
.kédiv a löf ttev tđá¤ seređtéK
,melleđ naltázah a ze ,léđ a sÉ
,dlöf 'es ,gé 'es dagof men eb tiK
...sodjub avzohrákle tzök dlöf sé gÉ
.tlövüs ¤oh ,gö} ¤oh ,dollah ,dollaH
,ü}}ök ,megéselef ,knükén ü}}öK
,né ebkéđrak sé et nogalmaP
nabábođ semle}ék a nnebedI
.nélezök ecnemek gelem A

kangno€ob nnik tsom kik ,kannav ed hO
,ttala gé dabađ nabrahiv A
,léđ a ajlábicgem tekietrüF
.dalađle köttellem nődimA
galóvih €o tto-tti lóbkokalbA
,gáliv$ém ¤e-¤e ik lákidnaK
kanógrava$ ...kennem bbávot kő eD
?tájatja azáh ik ánti} iK
za tlov im ¤oh ,ajdut ik gidep jeH
?gém előleb đel im ¤av ,ne€I
,si né rok¤e :knüjnem en bbávot ¤oH
.kélav ótufnödlöf yi si nÉ
lammiabál tlügnö¤ ,tdaráfik gíM
>trás itúgáđro za málozáG
ná}ráđ neltedeggü$ gidda mekleL
.tráj nebkege za nnöf nasagaM
rok¤e :avzodnárbá ,matgallab ¤Í
.ko¤ah te$nik €im kanázah A
?melőlef tlodnog tim ,atál ika S
.ko¤av javlot ¤oh ,nát ,évih tzA
rebmevon .1847 ,tseP
...DOLATAVÍH ,ÓRÍB ,ÓRÍB
dolatavíh ,óríb ,óríB
,golodafért men ,kétáj meN
,dlodnoggem lój ,dlodnoggem lóJ
.dodnomik tóđ "lálah" a aH
...ajáđ kilí} ,agllah ,agllaH
"!ajár lálah" :ajdnomik ...lóä
,'réújfi za kanludnilE
.réhóh a lűröđök tsollaP
,kidekleme ergé za paN
,kise erdlöf ejef ujfI
...tuf éleflöf erév aka{
!tukőköđ sorip péđ ne€iM
,léfjé agrás sogálivdloH
,léklöf ujfi za lóbájríS
,lőbérdögrís nalatmolaH
.lőbévöt afótđaka zA
,ebézekbboj iđev téjeF

,ebékötsü návdokđapaK
,éb absoráv a gallab ¤U
.élef azáh kanájáriB
"!gem léttelö lunaltatrÁ"
,derbé arkóđ €i óríb A
,ajatja za nattaplöf sÉ
.atjar eb lűpör jef seréV
lejjé nednim nátuze sÉ
,lef étlök gnah e tóríb A
,tnéknelefjé ujfi za ttöJ
.téjef serév atbodeb sÉ
rebmevon .1847 ,tseP
...NOLADLOBMOD A ROKOBAÄÓR
,noladlobmod a rokobaĐóR
,mola¤na ,armalláv a jlúroB
,đteređ ¤oh ,ebmelüf a dajgúS
!ze meken kiselój ne€im ,jeH
>epék pan a nabánuD a nneL
,'ebémörö ó€of a tekđeR
,nesedne$ topan a ajtagniR
.mesevdek ,degét né tnim nepÉ
,kođonog a már kangof men tiM
!ko¤av ódagatnetsi né ¤oH
...mozokdámi si natsom gideP
.motagllah táságobod devíä
rebmevon .1847 ,tseP

RÚ LÁP ÓTAP
if€árik ttozoktále tniM
,náicnerepÓ za lúT
nabájulaf nabágam lÉ
.návrogom rú láP ótaP
.telé za tti ennel sám eB
...géselef újfi ¤e aH
:rú láP ótaP ttogávebzöK
"!gém arra knüréár ,jE"
,záh a nav nebléfódaksoR
,talokav a el kilmáH

lellédöf barad ¤e léđ a S
>dalađ loh netsi 'jdut ráM
panloham trem ,ik kustívaJ
...gé za eb zén lórsállaP
:rú láP ótaP ttogávebzöK
"!gém arra knüréár ,jE"
a tte€eh e ,trek a atđuP
,tíriv nepéđ dlöfótnáä
kan$apip a nevőb imreT
.tiemen eléfnedniM
?seréb kos a za lé}eh tiM
?kéke za kenlé}eh tiM
:rú láP ótaP ttogávebzöK
"!gém arra knüréár ,jE"
,gárdan a táh ,etnem a táH
,ó na€o ,tluktirgem ¤Ú
rám si kanóláhgo}uđ ¤oH
>ój anlov lőbgésküđ kaŁ
a ,tóbađ a ka$ llek iníH
...gér evév nav gem ótđoP
:rú láP ótaP ttogávebzöK
"!gém arra knüréár ,jE"
>latlá ignet ¤í tételÉ
eikén iápa ráB
,kaná¤ah nevőb €o tnedniM
.ejimmes ne$nis ahoS
>ajábih ő za men ze eD
,kételüđ kanra¤am Ő
:óđlej iső nabájázah S
"!gém arra knüréár ,jE"
rebmevon .1847 ,tseP
ZOHÁPA ßE
dabađ tima ,lévet tnedniM
,dabađ men tima sÉ
denelle dstratađđiv ¤oH
>tado}áel tlűgeä
iapa tő kétirekeB
,ialaf kende€étnikeT
,ttözök dia}ámrá tlov ¤ú S
,lah a nabóláh tniM
dogarah dettege}ef sÉ
...lavimálliv sokliß
dekemre¤ tnemle sigém sÉ
.teređ tik ,lavujfi zA

diettet asárrof tlov iM
?kanió€of tétöS
molagga iőlüđ a náT
?ttaim ődnevöj A
€ema ,tsálap péđ a tlov zE
.le atrakat deséznö túR
,dekemre¤ dátrat kanúrÁ
...rám si lávukla ár S
tréi}}em :indut méntereä
...?rá za tlov im s kétréK
,détehet ,dettiv arrásáV
.tételé datda et đih treM
.dolodnog tze bbálagel eT
,ótizál ne€im ,haH
,ze anlov ttet ú}ođi €iM
,ó na€o 'nlov men aH
pan atdanetsi nednim aH
.galojú kénnétröt men geM
nav etniđ ,rásávrebme naV
,neregnet a lút ttO
,réhef ővev-óda za eD
,ne$eređ urá za S
kápa za knulánim tti giM
.kájlurá takiajtazgaM
ddnom ¤av ...si et lévkele$ ¤I
,tamavađ kanguzaH
¤oh ,alór togásunat ¤éT
,tado}á€ dettereä
,tehel mes dognah ¤e ...!jléđeB
.temegne anlofácgem €eM
,tdakađtéđ do}ámrá nődiM
,tág nednim ttolmoel S
évivle ergév ujfi za S
,t}áel a lavágaM
:keikén ládnom 'es ti}}A
?ketenne tim e-đel nojaV
,tedezek kolór datnoveL
,le kanázovát ¤U
,alav desédőző¤gem ráB
levika ,ősle ¤oH
,đel romo} a ,kanzoklálaT
.ze tekő aj¤ah mes le djam S
,apa tletđit ,detih péđ eD
,tlűsejlet men ,gem dduT

norok¤e gésküđ a nát ah S
,lűzehen kojáeR
kenika ,ósótu đél eT
.kenegrö}ök trée€égeS
si kilmedré) ,kogodlob kő S
(!trékösédevneđ koS
,kogodlob neltetehgév €O
réf 'es kojázzoh ¤oH
,garah a sé géslölű¤ A
>kanatá$obgem dekén ¤oH
...!si et godlob ¤él :kájnávik S
kanajnávik ráb eD
>nalatđah ,tój nednim dekeN
ka$ aj¤ahle ik treM
,tékemre¤ artanallip ¤E
.gé za tza 'j¤ahle erkörÖ
rebmevon .1847 ,tseP
...MEGÉSELEF ,GEM JLLÁ
,megéselef ,gem jllÁ
,timalav kodnoM
kantlum a le kuđđtáJ
,tieséneleJ
zohgolod killi treM
,rám ergév ingoF
tájpan agárd netsI
.rák inpol er¤E
,knütlé}eh ka$ giddE
,đel egév kennE
kenkelél a ze treM
.zeređ tsálusáF
,telé za ttet ,aknuM
,timalav knü¤eT
kantlum a le kuđđtáJ
.tieséneleJ
¤av }áel ¤oh ,dlezpéK
,gém ak}á€ a zA
sedne$ a tto leviK
.kétalum nebtreK
a đel ah€ák a ttI
ttala €em ,af ¤aN
imleređ mádnomlE
.tamosámollaV
,ázzoh lájdokđamáT

,tedezek ađdda S
modnomle ,jle¤if sÉ
- :temedéđeb péä
tadás¤an né ,más¤aN"
!meteređ ...eđ ...eä
,memleređ édás¤aN
!metelé ,mekleL
,más¤an ,nejlelef hO
"!teređtnođiv ¤oH
,mákrodnáS ,keltereä"
"...temevíđ doríB
,en si ¤oh táh ,eđreP
!tze et si datdnoM
!sumzinorkana €iM
,đteređ men ¤oh ,ddnoM
nÉ" ...dádnom rokka tniM
".tnö meteređ meN
?mobmalag ,đteređ meN
.mönöđök nepéä
¤oh ,ka$ ajpanóh ráP
,ttel megéseleF
ajllaveb natli} mí S
.teređ men ¤oh ,ráM
gem tsom in ...¤ú ¤av - !hhaH
,le metdelef nÉ
a ¤oh ,knuđtáj ka$ ¤oH
.le kuđđtáj tatluM
lavábilag i}}eM
!golod a ze ráJ
,đel bboj ,abba kuj¤aH
.ko¤av tdaráf ráM
rám tsoM .matdaráflE
.ketehnehip kaŁ
né djam ,netti el jlŰ
,kereveh délleM
,lemmejef koljah dár S
...mola¤na sik ,¤I
ne€im nátu aknuM
!molagu} a óJ
rebmevon .1847 ,tseP
KÓTSI DNOLOB
,naltatahdagat ,a zib nöJ"
.ttegem matáh a đel tti trájdniM
mattál 'esos !sogarah €im S

.tekemeđ sokli¤ ne€I
,tiavol ajlo$ábroK
,atgáv köjézök tőlpe¤ a S
meken tsene¤e nöj ¤U
.abálálahól ,nesebeS
,rú za 'jllaH
,egésrebme i}}a ne¤eL
,mekenné tékéb noj¤aH
.ebékenef lokop erléf nejneM
,atđup a ze ¤an géle điH
,ne}}ök si ttellem sám¤e knüréfgeM
?arsám¤e táhet knénröt tréM
.nejnem arlab kisám ,arbboj ki¤E
,ajnávik ¤ú nepé ah sÉ
,melegevüs si gem táH
,lóbmatu za ik nejrét kaŁ
".meken tékéb noj¤ah kaŁ
ujfi robmáj a léđeb ¤I
,lagra} anátu €em ,zohropáz A
menah ,le ludrof men ze zib eD
.laggarah dav ár lőd s ,irélotU
?ujfi za sÉ
,neőrem llágem neb€eh ttO
attálgem nődim ,rázéC tniM
,nebézek suturB tokli¤ A
,rázéC tnim ,té}epök S
...eripék a ánováR
anlov atnovár ¤oh zazA
.e}epök anlov ttel aH
nabáka} kenika tnim ,tréza eD
,ge}öpök s adnub ráp ¤E
ajdnom tze s ,llá natdogu} €O
:gelüvdek¤e naltatahdnomiK
,már đtagllah men ah >óJ"
.déleb ők}}em a nössÜ
knüki€em ,motálgem djaM
.bbéle gem ajnU
nát ko¤av né ,ermenetsI
,né&đerek bbojgel a nogáliv A
mes iknes gém rođi}}a zib treM
.né tnim ,gem ttedekletđereK

!megne ropáz a som ti}}em ,ti}}eM
,som tne$eređ neđih menaH
ne€ima né zib treM
.tsom ko¤av na€o ,kélav norok¤E
malór tahtatzáeL
.táhur nednim őse zA
a ,te¤e el tahtatzá men eD
.táifózoliF
,óbađ a nátza rám zA
>ajrrav táhur a tze ikA
,inpak ne¤ni !ó$lo ne€im S
".ajdroh sévek ne€im sigém S
,rebme ujfi za kédeklémle ¤I
,ttogacak tűziój €o erre S
,ár ttodoknađobgem ropáz a ¤oH
.ttodakađ lűbbenelte¤ek gém S
,lemmelerüt etző¤ ujfi za eD
>natdogu} sé namádiv tllÁ
indólogúz ¤oh ,álodnoG
.nav lula nágásótlém nesejleT
őhlef segrém a si ergéV
,kézovát avllav tne¤éä
za nálat - ttel so}ávráviđ S
.gé za - lőtévdek ujfI
,rodnáv a tlóđ "!}ávráviđ péä"
,akrat na€o ,metelé tniM"
mődnevöj tnim ,se}éf na€o S
>akraf rádammo$idarap a tnim S
víladaid péđ ,}ávráviđ péä
,eriteletđit }éfőrev A
nökőhlef a ,neđév a ¤oH
>ere} temlezőß
,melőt et ¤av eđđem ,}ávráviđ péä
,soráv a gém bbeđđem ed jaJ
,lezök rám gidep egév pan A
.sorás naótatzótri tú za sÉ
,ko¤av men atéfórp na¤u nÉ
,inalsój kerem ti}}a menaH
rám kentehdökrö}ö¤ men am ¤oH
.ia}áel soráv a menneB
,teke}égeđ molánjaS
...alór ketehet men ,abáih eD

,kéndut inlláđ sigém ah¤oH
.a€óg a za nattoma tniM
?táh kajláni$ tiM
,mötlöt nnik tti tejé za aH
,đel ak$ogástalum űrö}öß
...nödlöf sorás lattáh sevdeN
,kaníh kankótsI dnoloB ráB
- keđel men ka$ dnolob €I
,a}at ¤e ttoma ?mödőnüt tiM
.ke¤emeB
tehel si keđéf}áviÄ
,evzén arájkala sogástáraB
,nebéviđ meleléf kanna $nin eD
.eznép a nabá}áb gém kenikA
,gölötsüf }émék a sÉ
,náh}ok a nav zűt ogrE
gém tős ,međgelemgem ogrE
.nálat si koláro$aV
,gásgodlob €im ,e$neređ €iM
,tákigol matlunat ¤oH
...leđđé ménré mes löf tze tsoM
"!káloksi za kenejlÉ
,a}at romok zE
,ne¤ém ujfi za ávohA
a nneb ne€éM
.nebépezök atđuP
,pé giléF
:mor giléF
¤av e-záH
?molahríS
kekemre¤ avrá za tniM
,lánámlahrís koj}A
ettölürök af dav ráp ¤E
.llá núromođ na€O
,telüpé ¤an gidepsÉ
,atkar sevímők tđarap meN
,űm agárD
.atjar abál teđé}e za ¤ohkaŁ
,talokav a lluh lóráladlO
,élefel kangól kulaĐ ttopoK
étíđefik lőbkö€eh tniM
.léđ ađók kisám-ki¤E

¤e ttőle ótja zA
,rodnomok tnútelÉ
totárabój s tegésnellE
.lomromgem tnára¤E
lánáladlo ,záhdéle$ a lutáH
>gnezél seréb avrogom gerö ¤E
,kénzoglod ah ,kénzogloD
.nebézek a göđmoráj sé atlaB
,súb €o nedniM
,neltevdek €O
kangáliv ¤e ahtniM
.netti anlov aktÁ
,knutárab lataif si álodnoG
:ebélezök a}at e tréle ¤oH
gém nálat tti kansárájrátat A"
.egév ka$ tlov nabánatsoM
,nálrumiT si natsom gém nneb ah eD
,gáđrorátaT đége za s nákzigneĐD
tamabál ,kepéleb si¤u géM
".kájtđair mes karu ze gém ađđiV
erböđük a S
,ttepéleb sÉ
segésnév ¤e atál S
,tepék}ođđA
atrút taĐarap A
...lavásav őtetpiŁ
ázzoh ujfi za tlóä
:lassátatdagarlE
,kanágam tétse óJ"
,ajbmalag melereä
,ajáĐór gásujfI
"...!aj}a¤an má}a¤aN
,ttogávebzök ¤löh semedré za eD
:avráv men le tégév kendéđeb A
leviríh netsi ?dnek serek tiM"
.adrá$ men ze ,bbérra nejneM
tiannohes nednim tti zib djaM
!en si ¤oh táh ,indagofeB
,nabját ne€i tláviK
".etse za rám nav tti rokiM
,rodnáv a tlelef ",mábab jE"

,međe za le tnem men điH"
,er€eh ne€i morro messüeb ¤oH
.medeletse men le aH
"...nav etse trem ,tréza pÉ
,étehzegév men le távađ eD
etdlük lavátapete$ ¤aN
.élefik }ođđa za tŐ
"?rú za tti iK" .ttotigát men Ő
,ézedréK
te¤ü za kü¤iv >kolóđ eléV"
".éle Ő
"?jab a im ,rú za ttI"
,gnah apmot ¤e tlóä
regnet anlóđ ahtniM
.gnarah nékeneF
,rú za tlov ná&sagga réhefóH
,lallákađ sé lađđujab réhefóH
,őder kos ,jah sévek nákolmoH
.laggásótlém €omok natto tllá ¤Ú
,neőrem tto tllá ¤Ú
,tđerekrís ¤e tniM
nebődi-lét te€eM
.zedef óh atđiT
,őtemet đége ¤e tnim ,tllá ¤Ú
,ttolah a kos €o ,kos €o neb€eM
nav mörö za ¤oh ,lój tlov ótahtál S
.tto evtemetle nebbegérgeL
gássokjap a eklel ujfi za sÉ
,ettetel nötgör tésötnök akraT
leggés}éređ ődnelli tlóđ S
:evdelezök letteletđit S
!taná$ob ,maru óJ"
>ko¤av ózatÚ
ed ,gem mat¤af men na¤u géM
.kodazzi si meN
,ropáz a trélotu no¤aN
,ti$ik ¤e inzá matlálat tÁ
ménnegelemlöf leddemledegnE
.tti tamáhur a mántíráđgem S
lűvík neze lóbdogásój ah S
,artáh akbarad ¤e andaram géM
¤oh ,mánlánđah arra ka$ tzA

".arákađjé netti kéndaramgeM
,đaláv atruk a tlov ",nav lóJ"
.gga za tludrofeb lezze S
bböt edmá ,đaláv a tlov atruK
.kanujfi za ttellek meN
,ne€ehzűt a ttemret nnöF
,nepéđ tloggug éllem gnál A
,namádiv sé ne€évek tlű S
.nekéđ i€árik ¤e enlű ahtniM
"!gáliv a llá meken tsoM"
,kédoklodnog nepékkE
,modut si tza sé ,đel ¤í ,matduT"
".gém đel si máro$av ¤oH
ađđiveđđö s ,atlodnog tzE
,tákrabakrat nednim tlodnoG
?anlov tlodnog en tréim sÉ
.kátíh kankótsI dnoloB điH
,đel ima sé tlov imA
,neđel men sé tlov men imA
nednim ,nedniM
.nebijef a tludrofgeM
,tlodnog nabágam ő tima S
>inadnom atkođ si iK
kanó}a név a neđih oN
!inallah tim tloV
rékeđ saladlogédnev moráH
,tto ttege$ef ti}}a ,le ánríb meS
si ó}a za kotjar ¤oh ,taka€o S
.ttog€osom - !'á$ob maru - gém ahéN
,negér imjav tze gidep jeH
,rám évet men negéR
,ajáđ a éleb ttogroki$ etniä
.ráz ttodosádĐorgem a tniM
lűlöf nekétrém nednim ¤oh eD
:ke¤el en uđđoH
tő ávihgem ,álsój ujfi za tniM
.gerö za aráro$aV
,za álodnog ",e}je ,e}jE"
,tré}át a gem avkar nebzídosáM
anímeláĐutaM a zE"
!tréágam ttetik ¤oH

>aro$av i€árik ze neđiH
...le küjtlök nasúb ne€i ¤oh ,ráK
,taru gerö za motílóđgeM
".lelef men ah ,lelef aH
,rú tletđit ,maru óJ"
.nav ajíh ¤e ed ,ój deletÉ
¤oh ,ajíh a ¤e za zA
.nalatós no¤aN
lassám ...metré tós a tze meN
:tleté za né inzós matkoä
,lassátaluM
.leddéđeb gíV
,knutjar kanángacak si kalah A
...teknim avtál pékkE
nát knu¤av nabzáhmolaris ¤avvA
?kenđivik rám panloh S
,sátagllah a lálah léF
>né keléf etniđ előT
,inléđeb đeletser et aH
.né keléđeb djaM
,teđévüm ,sélevímdlöf ,tenétröT
,natteđémret ,tađágalliŁ
...sálĐuruk ,}ámodutgoj ,teđétlöK
.nav nebmejef a dnim ,dnim ,dniM
mettőle sőremsI
,tagu} ,telek ,léd ,kađjÉ
nabkátolap se}éf matráJ
.ttala kóh}uk so}or sÉ
"?kejléđeb lőrim ,ddnoM
,leviemeđ bbákni) gga za sÉ
:tlođaláv pékke (lavájgnah tniM
".lekedré mes im rám temegnE"
.ujfi za tlóđ ",tze ddnom en ,maru hO"
...elev lezektév nelle netsI"
,lótgáliv ő$id e inzokrázlE
"!elet ¤u lavój ,leppéđ €emA
za ágomrom ",lavój ,leppéđ eleT"
,avzárgem téjef ,ná&saggA
ed ,tehelgem ,lavój ,leppéđ eleT"
.arámáđ ka}áhén ka$ bbelöfgeL
tévresek vé navclo} ,nevteh ah djaM
,nedevíđ dodroH

,gáriv tdavreh ¤e ka$ gém etzök S
,neđel mes kélme péđ ¤E
,ajáf detlé lüđék inlőd ah djaM
,dotahdnom mes tza S
rádam-gásgodlob a nágá ¤oH
,ttogotta$ tlad ¤e ,kévgu} ređ¤E
ketggüf kesédevneđník a menaH
:kerebme ttotđaka tnim ,atjaR
,gáliv a ne€im ,gem ddnom rokkA
.kere¤ lataif ,gem ddnom rokkA
,mogásujfi rám alav léT
,kanmorokgerö táH
gém kenne táH
?kajda teven ne€iM
,tlov la¤na memleređ >mettereä
,nebgé za ttetelüđ nnöf ttO
avlábodgem laváras tazála¤ S
.netémeđ ,nödlöf a ,nnel tti gem tlaH
,mođavat tlov nalatgáriv ¤oH
evző¤el tiemér kenmegéstéK
sođálak a metzén le}}émer óJ
.ebđő sö$lömü¤ a sé éle rá{
,őttek a dnim tnemle s ttöjlE
?enneb monđah im sÉ
,kénléđeble tnednim ah¤oH
.endepergem mevíä
:amlatrat divör moladjáf uđđoH
,mekemre¤ ój ték nabríS
rebme đor ze sé lé ¤e géM
.negedi matnári sÉ
mes ,tő mes mattál men rám s ,má¤ahlE
,ató ődnetđe zít togáliv A
,memlezré bé¤e $nin atóze sÉ
.abósropok a eb ,in¤áveb tniM
mosádamáđ mézgéveb nÉ
,lettelé zA
¤oh ,melev gém tahraka tiM
?le tđere meN
menneb ,tnednim rám ttoviiK
,tdaram men immeS
za rám le táh ajbod men tréM
?tarahop serÜ

,telé ,¤él ttozoktÁ
,ttozoktále ¤éL
tadáglođbar ikA
!dozoník pékkE
,nednim nogáliv a soktá ,soktÁ
:lemedré tsádlá im ,ka$ nav ¤E
za ávoh ,rödög }í$ik ¤e za zA
.le tehrésik men teknim telÉ
,inzodalrop nnel tto ,sádlá ne€iM
,knálav ¤oh ,indeleflE
,knütdevneđ nodapník ¤an ama ¤oH
"!gáliv even ken€emA
kenvé kos a ttollágem ttI
,erebme kanúb kos sÉ
inleme tóđ ujfi za sÉ
:erem nátlum tenüđ úđđoh kaŁ
,moladjáf nednim mettőle tneä"
...éviđ gerö za tneđ nesőtteK
,gem ssá$ob >inatnáb kalraka meN
.énetrés deklel medéđeb aH
,lézektév et ,maru óJ
,tsétetnüb a táhet drűT
trem ,za tréza ,¤an ah €eM
.sése'bgésték a :¤an si dönűB
,ajánorok könűb a zE
,sám men ze ¤ohtniM
bbetétösgel a tniM
.sádagatnetsI
,gnah ilokop sése'bgésték A
:ergé za tláiklöf €emA
kenika ,netsi dennebet $niN
.ergésirebme za anlov ajdnoG
,la}}ozib ár ótlém S
,ajdnomik tze ikA
a tézek ¤oh ,alóR
>ajnovel netsióJ
,aj&a kangáliv a nav treM
,ejőlesivdnog űh ¤e naV
,ajtahtálgem rebme nedniM
.előt ludrof men le ikA
!keneltemlerüt knü¤él en kaŁ

,ekemre¤ a kos ikéN
ne¤et teknim ¤oh ,kujnávik eN
.ebile kenkenedniM
>>,ardoros jráv<< :}évröt a ttI
>abáih đráv men sÉ
¤ú ,lűrök dlöf a pan a tniM
,agásój lorodnáV
,enlűrekle tika ne$nin S
...panloh nöjle ,ttöj men am aH
,tlov men godlob rebme za gíM
.tahlah men gem giddA
,ősék mesos dogásgodlob a S
lütim ,ređvűb €o ze sÉ
- ejéleb ppe$ ¤e ka$ késsE ".lüsedégem regnet ¤E
,ujfi za tléđeb ákos géM
,tle¤if nabboj gidnim gga za sÉ
,tedéđeb e eklel eb áviđ ¤u S
.tejeta}a za kemre¤ a tniM
,za ttotagllahle nődim sÉ
:gga za ézedrék avdoklémÁ
?tekeze datlunat loH"
"?kaníh ¤oh ,ujfi ,¤av iK
togás€omok a gidep zA
,atnugem no¤an ráM
nasokjap ,namádiv táđaláv S
:atdnom péknéte€I
?tekeze matlunat loH"
,etléđeb €ogab ¤E
lejjé seđév ¤e nődimA
.elév matláh nabúdo ¤E
,iannohes ?ko¤av iK
,mázah es ,mogáđro eS
rádamrodnáv €emalaV
.mápaső za tteteheL
,nabgáliv a kelek-koráJ
,tto panloh ,ko¤av tti aM
kanna ,kiđtet kenika sÉ
.topalak ka$ kelemE
,mozáf sé mezehé tebböt léniM
,memörö za bböt lánnA
,mődnevöj đel bbeđ lánna treM

.menelej bbatúr léniM
námrofój rám né zib ?kaníh ¤oh S
,temeven zagi metdeleflE
gáliv a tsom ¤oh ,ka$ modut tzA
".temegne íh kankótsI dnoloB
kótsI dnoloB legger pansáM
,táju&ab sik évevlöF
,zohádzag név a tlláadO
:táju$úb ádnomle sÉ
rok¤e ah ,gerö ój ,dázzoh netsI"
,máer jlodnog ,đél godloB
ika ,ebdeđe za rokka kassuJ
".málosójgem tadogásgodloB
a tézek ágofgeM
,ná&sagga őgemeR
}}ök zéhen ¤e s ,alóđ S
:nácra gigév ttegreP
,rebme ujfi ,dázzoh netsI"
...menneb ika ...né lőtikA
,dotál ,dotál ...mekén ikA
.menserek tóđ a llek na¤oH
,men ¤av ...dázzoh netsI
:timalav kodnoM
,le gém knuzzú$ub eN
.tti melév jdaraM
donú men gem gím ,tti jdaraM
,tá}at E
za tti jdaram ,kiđtet ah sÉ
.tá netlÉ
,látdnom pannet tima ,le ddnoM
,meken le rođzáđ gém ddnoM
,monallah tza kiselój na€O
.međih si le djam ergév S
"?motárab ,đdaram tti e¤Ú
>kodaraM" :ujfi za tlóä
,indaram megésseletöK
.golod a nav ¤í rám aH
nebdéđeb na€o zA
,kilet devdek aH
ráka ,jléf en ,né keléđeblE
"...giednetđe záä

,nav jaz nabnoza nniK
>ttezekré i$oK
!nátđup e tti i$oK
?tehel ik nojjaV
"!keniknes inőjeb dabađ meN"
...gga za ik atláik ¤I
"?mápa¤an ,mes mekennÉ"
.gnah iőn sedé ¤e lűvik lóä
,ótja za tlí}ik
,}á€ a ttöjeb
péđ €o ,lataif
!}ávolah €o

sÉ
sÉ
€O
sÉ

,ergerö ólumáb a tlurobár S
,tácra ték étegé ajkó$ ,e}}öK
ik étnö ¤í S
:tácrah ekleL
,mápa¤an ,datjar ggüf dákonU"
,tetđerek a tnim ,tá kellelö ¤Ú
mognah ...le}}émer sé lattatihÁ
.tekđer lütmörö sé lótmoladjáF
,inserek tamlató dázzoh mettöJ
?men dalán ah ,tza mánlálat loH
rođzáđ s ,matlurođár erre ¤oh ,jaJ
!menelle né za mápa ¤oh ,jaJ
>nebénelle gem jdév ,kotuf előT
,tđék innem zehjréf lüneletvíä
,evíđ kanna e-nav ,kanna e-naV
?đék inröteđđö tevíđ ¤e iK
,tlov abáih dnim ,}}ök s meleréK
...mie}}ök katlluh arrobođőK
,natto tnim ,koráj ¤u si tti ah ,hO
?mi}e za tnim ,sros €i bböt e-đeL
e tnelej tim ,metré ,metrÉ
,nebdiemeđ sá}áhermeä
ósótu za ¤oh ,tza e¤Ú
?netti ka$ ko¤av lőbgésküä
,anlov mettöj rođzáđ ,gem jléti eN
,le kejőj en ¤oh ,átlit mápa S
...et đteređ mes tiknes ¤oh ,ádnom Ő
!llek monlodáv gidnim tő ¤oh ,hA
,erétgév ko¤av tti ¤ohkaŁ
,lutneze rám kal¤ah mes lE

et ka$ ah¤oH
".lubdokéljah đtegrek men iK
inlelef traka men ti}}eM
,ná&sagga za erdéđeb E
i}}a ed ,sévek óđ ¤e ,sÉ
.nákja za ik ttetehöj meS
aságokoz ,asálluh}}öK
,telelef a tloV
,rís teke}}ök sedé ¤oh sÉ
.ttetehel intáL
€ema ,zívrá ték tniM
,őjeđđŐ
ettölöf t€ofeđđÖ
,ővöj s tlúM
körö tő regnet e sÉ
,ettege}ef lesséle}lE
ed ,si men tételé ah ¤aV
.ettetléf no¤an téjémlE
:adnom tekémđe tröt ka$ si ergéV
,teređ si megne ik ,táhet naV"
ménezré indetekef ahtniM
!tekötrüf réjef a tekezE
...mattál rođótu ¤oh ,tlov }i$ik €iM
...máer zén nepéđ ne€iM
,edi zzén ?¤av loh ,rebme ujfI
!mákonu sik né za zE
,tedezek ađdda ,rebme ujfI
:datdnom et neđih treM
,tlov men godlob rebme za gíM
.tahlah men gem giddA
...menneb amlazib tlov ,ttöj mázzoh Ő
...¤ah mes le rám ébböT
,nelle rebme ,netsi kalgof indéV
".¤av ne€eh ój ,jléf en ,mákonu siK
tim gém ,ajdut ik sÉ
,tléđeb men eđđÖ
av}áh ađđiveđđÖ
.téjele ,tégéV
,nav jaz arjú nabnoza nniK
,ttöj ajpa tré}áel A
:grödáer s gga za pélik eD
,töböđük e dpél en tÁ"

,ze ólav kanbál neletgéstneđ meN
...neletgéstneđ deit A
,le stíđat :detehetgem tza ,rej ¤aV
.nemetset lütđerek jlozág sÉ
?do}á€ ...nav tti do}áł
,déit men ébböT
ka$ si¤u tő ?anlov si tréM
.dénetíređ}ék inđeV
,tadápa norok¤e datdagatgeM
...dekemre¤ degét tsom dagatgeM
,té}évröt izirő s netsi za lÉ
.ttelef gászagi za kidökrŐ
ed ,kalzoktá men geM
...kaladlá mes geM
ébböt ¤oh ,¤u le jneM
".kalassál si eN
,indelezök trem men úif a sÉ
,kézovát avzúzeđđÖ
galólo$narap ne}émek ajpA
>tézekbboj ik attotju{
ná&sagga za tto tllá ¤Ú
,nebgésnöf gedih súB
apolđo kengéj a tnniM
.nebéregnet kađjÉ
,aif tráj eđđem rám nődimA
,anátu ttödlük tjahos ¤E
,tjahos őpétlebek ¤E
.abákoljah ttogallabeb S
,ttel sátagllah ¤an nnebadO
,kanátagllah ne€éM
rodnáv ujfi za tlóđ ergéV
:kanádzag gerö zA
¤oh ,međih ¤u rám ,maru ,tsoM"
,ko¤av segelsölöf nÉ
,latđagiv djam ika ,rám naV
.gof intíredlöf ikA
lammotobrodnáv sé lemmevdekóJ
...nájtú magam a tnigem né ke¤eM
,rebme gerö ,dázzoh netsi
".}á€ újfi ,dázzoh netsI
adzag a tő ah ,si enneM

,ángof men geM
men ¤í leggés}émek sajá} S
:ázzoh anlóä
,keletrék indaram bbéle zA"
,molo$narap tze natsoM
,si nabmogásgodlob ssáL
".motanáb dattál ah¤oH
,donávik ¤ú ah ,kodaraM"
",tsemörö kodaram tőS
:lessétökik ¤e ed" ,újfi za tlóä
.senednim ,adzag a keđel nÉ
,lánzáh a nével }áł
,einnel llek si kendneR
t}ámrok a llek inzíb ¤í sÉ
.erizek rebme se¤Ü
,ko¤av rebme ttotálgáliv nÉ
koláni$ tim ,dsálgeM
kénellieb tsom €em ,lóbzáh E
".kaná}atsakraf sé -evdeM
.zohgolod a ttotálázzoh S
,elév gésdéle$ A
tekő menah ,tlov pén atsuL
.etlékötđö gitláV
,ólrákis ,őleđem ,őrpeS
,kédökűm nednim ,nappaä
rám tá}at a arpandamrah S
.kéremsi mes kogam djaM
a tnim ,se}éf ,atđit endniM
,bmog a náhuranotaK
,adĐor igér a lohes $niN
.dnog igér sé }}eđ igéR
,mé$ö kótsI dnoloB ,ze S
,dáknum et a dnim zE
,si deklel a rebme ,¤av rebmE
.dár dnom tim ikrákA
,llek na¤oh tim ,lój ő ajduT
,arágam tő ka$ kotáj¤aH
}á€ péđ a ¤oh ,si tza ajduT
.argáriv a kiđgarah meN
tréáko ő za táh kannA
,abátđup a ¤emik tnéknolanjaH
ólí}-nepéđ kos a ideđeđđÖ

,abátérkob itök s ,togárivdaV
,ak}áel a tze sÉ
,leklef ah¤oH
ajtál nabákalbA
.legger nedniM
,atérkobgáriv péđ tnékneleggeR
...déđeb gív akrat nabáđđoh paN
ujfi za gerö za iré$id jeH
!téviđ gidep }á€ a ,téjémlE
kenlűpör ¤i ,kenlet ¤i sÉ
,kopan sé kárÓ
ah ,koduzah mes ¤u gém tőS
.topanóh ráp ¤e kodnoM
,men na¤oh ,le tlum ¤oH
,iknes ajdut men tzA
,nepéđ tlumle ¤oh eD
.iknes ajdagat meN
,kujtđalah-kuzzúh na¤ohráka rám S
...inadnom llek le ka$ si ergéV
,inríel meletser etniä
.imalav a$ruf na€O
:nebnölük golod űređ¤e no¤aN
,téjimloh etdeđlöf úif A
nebézek lattobrodnáv a S
.pél ebéle gerö zA
,anlov ttolóđ ¤ohzaza ,tlóđ S
,ttogzom ajáđ ka$ ,ttodut men S
ttetjeleflE
.tognah nedniM
si lűklén óđ gerö za eD
,nákodnáđ ttotállatlÁ
tllá tto ika ,nebnölük meN
.}áelsik a ,lőlefsáM
ketdzekle ka$ erređ¤e sÉ
,nettek a dnim inríS
nát ,si ujfi za etdzekár S
.nebbesevresek géM
,katlágodrís ,katrísgem ¤U
,llek mes nabboJ
a lőbé€ehőlű ređ¤E
,leklöf adzaG

tá}đirat a lórátáh sÉ
,iđeveL
a lőbézek gem }áel A
.ik iđev totoB
kiđgu} atóza sÉ
,tob s a}đirat A
ébböt kótsI dnoloB
,ttozovát men lE
,dnolob tlov meN
,kézzovát ¤oH
loha ,nannO
- - - !kétteređ ¤U
,nabátđup a nav gáriv sévek ráM
,kanjúf keleđ iđő za treM
đel géle ¤oh ,i}}a gém no¤av eD
- - - .kanúrođok i}ođđa}eM
tnim lóbmolpmet a nődimA
,kenettöj jréf s géseleF
men tebe¤e lánkavađ E
:gerö ój a ttotahdnoM
kete¤el ,miekemreß"
...kogodlob ne€i gidniM
a im ,modut si né ráM
".kotahlahgem ,gásgodloB
,őv a atgús ",donlahgem dabađ meN"
:imalav gém nav artáH"
,levődi tikemre¤ kandákonU
- - - "!inadlá gém llek gem si tekŐ
.ketnem kevé ,kettöj kevÉ
,ttedeklétev kinedniM
,lánkisám a nojda ki€eM
.temörö bböt kikenŐ
?majdnom en ,e-majdnomle ...gidep tsoM
,keleđ a tekőhlef a kizŰ
,óh a kilmo nürűs nebkeh€ep ¤aN
.ttelef óh a jé ,nödlöf a óH
,tígáliv }éf ¤e ka$ nabátđup A
,ze agáliv$ém kaná}at A
,tágáiv itehtev arkogodloB
.gzer nebémörö ¤oh ,kiđtet ¤U
,nabábođ gelem ój ,nabá}at A
lűrök zűt ózárkiđ ógottaP

ek$e}em a ,jréf a ,ná&sagga zA
.lű kemre¤ sokjap sik ráp ¤e sÉ
ajpa¤an :lolad s nof ek$e}em A
- .lavuif ték a kiđtáj ejréf S
nneb tto ...ajrahiv lét a tivüs nniK
- ...lad a gnez nagív s akkor a greP
rebmeced-rebmevon .1847 ,tseP

JÉ ZA
ketejdükeF
,el ráM
!kerebmE
,kotráj ah ¤aV
naklaH
.ketejpéL
ne¤ehjjubáL
nassaL
,kotajráJ
en tjaz avrud S
nössÜ
.kotakjA
llek inletđiT
,tđá¤ A
...tneđ za treM
sođá¤ a ,jÉ
,újfI
.tnelejgeM
,tlov esevdeK
za sÉ
>alahgeM
,lođá¤ trézA
}égeä
.akađjÉ
a nesedneŁ
erdlöF
,lúrobeL
erűf a lluH
e}}öK
.núromoä
erređ¤e tsoM
nojjaV-

- ?golod iM
ed ,ráb nasúB
sigéM
.go€osoM
lóbájrís ,mI
dloh A
:evöjleF
esevdek tloH
}ávlaH
.emelleä
kanzoklálaT
sedÉ
,levvreseK
kenzeklelÖ
soníK
.lerrö}öß
...kenléđeb sÉ
ik eD
?tim ,ajduT
iknes timA
,tjes meN
.tina¤ meN
anlov si meN
ój tzE
,kotonduT
déđeb e treM
körÖ
.kotit ¤aN
tlürő za kaŁ
,ajllaH
nődimA
sazál a áR
seméR
>nöj arÓ
,ólkodlah a S
rám aH
ték-¤e kaŁ
láđóláhkóP
ajtraT
>tételÉ
,ajllah ¤e géM
¤e géM
:kidamraH
ah ,őtlök A
nerbÉ

,kidomlÁ
őgnerem A
őtlöK
gém itrÉ
-melleđ amA
kognaH
,témletjeR
tahlóđ men eD
,alóR
...dzedrék eN
,itjeleflE
eriM
.derbélöF
rebmeced .1847 ,tseP
AIÁTOOTAKO
¤oh ,kájíh ¤ú ,gáđro ¤e naV
>aiátootakO
,aníK ajdéđmođ kidosáM
.ailártđuA ősle zA
kanái(lá)rtđuA ¤oh ,ze sÉ
!ój imjav ,ajdéđmođőT
ázzoh eb kitahzópol meN
.óicázilivic A
,naltatahtírotnát a hO
!ai(lá)rtđuA ő$id A
men lótđonog e tágam Ő
.aintíbá$le aj¤aH
dzek si aníK rám ahon ,Ő
,nesedne$ inlégedneM
,alkiđ a tnim ,si tsom gém Ő
.ne€eh ¤e nesőre llÁ
,tnetsi za ddlá ,tosros a a ddlÁ
,aiátootakO
¤oh ,gém ¤av lút si náníK ¤oH
>ai(lá)rtđuA dodéđmoä
izré ráb trem !gáđro godloB
:tiemen kos gésküđ A
a ,őf a sé ,¤e bbálageL
.tti ne$nin gésküđ-ikleL
,kelél a tti tallá }éreä

>tokarba ,tánéđ rék meN
ajlábaz :tzag a rámađ tniM
.tomoirádnelak A
nebétzektevök kenimA
kőtehlel lammáđ ¤an meN
sám sé keđévüm ,kőtlök A
.kőlürekađak-apaK
levőf dnolob ik ,gidep zA
,tágam le ajnáđ errE
t}érkeđ péđ ¤e nossatlániŁ
.tágof a ...eleb ajráz S
léngésretsem neze ¤ohtniM
>gof a tti segelsölöF
,tim neđel men ainparaH
.gof inle} ka$ bbelöfgeL
,si péđ a za netti navgeM
se¤ev men s tlávnölük ¤oH
,rőba&uk a s ajragab A
.semen a sé tđarap A
,őf-őf a tti ze !rőba&uK
,iken $nin ajráp neb$eB
rebme irú kos tréze sÉ
.ilesiv nétset tájaS
éssik lavájgnar rábah eD
,dner irú za nav ar¤aN
lodnog men ¤oh ,intahdnom meN
:tnelado leppénzök A
",tőttek a dnim
,lóđ
,motárabój
".lój gem

,dokram ik dsi{"
ne¤í zohtđarap A
,dokram ik dsi{"
dgof ,immes eđeN

€emén kanzokladgav lazzA
,kerebme ne€im mo't meN
sonávli} nabgáđro ze ¤oH
.kene$nin ketelüpÉ
?$nin telüpé sonávli{ ?tiM
?im afótđaka za táH
ulaf nednim djam }ozib tze S
.intahtál nabárátaH
,tezmen ekđüb tezmen e hO
,takos trat erre neppÉ
lúm si lülöf nálat nebbe S

.takogáđro sám nedniM
,gáđro ő$id ,lázzogáriV
,óicán ttemretar¤aN
nossagrobáh en ákos gém S
!óicázilivic A
rebmeced .1847 ,tseP
!MÁR JGOłOSOM
!megéselef sedé ,már jgo€osoM
negé za sé nödlöf a gáriv $niN
a éntehlesivpék €ema ,galliŁ
.tadoság€osom nebgéssevdeK
,őhlef a nodocra atjar ah ráM
:őj men ,estípörle €em ,molavúf S
,kelrék ,gem dzo}ara ,éddíleđ ddeT
- .tza laválanjah kando€osoM
ajáf atđup trek a neblét atđuP
ajráv avtjaho €im ,la¤¤áv ne€iM
ótíriv djam ikén €em ,tđavat A
!taradam őgnez sé dá tobmoL
,aráj nödlöf-eđđem ik ,rodnáv A
,arárátah avlaf eb ré lejjé S
rám ár golli$ rokim :ajráv ,ajráV
?gáliv$ém sajá} a lóbázáH
ijé za ná¤á súb ik ,geteb a S
izén nađđoh ,nađđoh tegéstétöS
a nődepe ajráv tnim :lűde¤e S
!táragus ősle pan ódamáT
,avráz abósropok ,kattolah a S
...!arsádamátlöf a kanráv tnékiM
lénkezednim gém né ,né táh ed ,hO
.tadoság€osom moráv nabboJ
,dejréf űh ,kelrék né ,táh jgo€osoM
,detré tév}ök evíđ ah kenikA
ros kinednim enneb ¤oh ,dotahduT
.đék inlah detré €em ,telé ¤E
,meklel erküt docra ¤oh ,dotahduT
neb€em ,erküt ótí¤an gidepsÉ
ima ,za séfödrőt €ém sé uđđoH
.ttölöf dokolmoh ka$ őder siK

...!ajótokla mevdü ,táh jgo€osoM
,ajólokó$ dedrét ,dezek ,dakjA
,erő ótđariv-nevih diamlÁ
.rék ,dejréf ,a}rá kendetelÉ
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ZOHKOSUKITILOP RAßAM A
tekőtlök }égeđ a kizéneL
,karu €évek ,ttozible zE
nésélü¤ gáđro s ké¤em a kiK
.kanađtáj tepeređ se}éF
ik ,úif ój ,lóbtú za jlutđuP
,gola¤ tto đgallab nattopoK
ik ,rú neze tatropitle treM
.goborle dettellem nótniH
,ar¤an na€o nát kannav trézA
,kiđiv kápirap tekő ¤oH
,nehé kidőgnet őtlök a gim S
?kizih si kojáglođ ő zA
kájlodnog tza ,bbeđ gém ima ,¤aV
kő kabbasotnof ¤oh ,nálaT
tnim ,négelrém gésirebme zA
?kőlesrev nalatnođah E
.kotádoklavuflöf ¤ú kik ,iT
?it kot¤av kim ,e-kotájduT
ke}émese ipan órpa zA
.iezütrotđáp ódnaluM
tnima ,rodnáv a tál tnéknejÉ
,nasagam kotgobollöf-löF
kenkezüt ¤an a élef legger S
.nav avmah tloh ,gedih ka$ ráM
,ketgé rokim ,tsepék kotázzoH
,kogalli$ }i$ik kőtlök A
lánkárkiđ ólmálli$ eđđem E
>kotignál kabbo¤an rođzáä
rám nődim si takotavmah eD
,kévivle negér kőlleđ A
galli$ sik a nabgáslovát A
.gé er¤e si norokka géM
,őtlök a im ,gem kotájlunaT
,elev nepéđ kotajnáb sÉ
őtlök a ¤oh ,gem kotájlunaT
,elevel tneđ gésnetsi zA
nebé¤ek sagam dlükel te€eM
,kerebme ólra¤ ,kotázzoH

tigászagi körö eb€emA
.gem atrí levézek tájaS
énnev 'es löf tezmen sám rábah S
,kora¤am it ,tekőtlök A
ketkenit ,ttőle ketiőtlöK
.kotastjah tejef ¤oh ,őllI
imjav kenkőtlök ra¤am a ,hO
...no¤av kömedré-ifnoh ¤aN
!ketéttetjelefle ah ,ne¤éä
.nodazáđ léf lút ne$nin géM
te€em ,knü$nik nelte¤e ,knüvle{
lőbigéskörö kniápA
,teđé}e za gém tlobar men lE
,ődi tdükse knünelle zA
,rám tlov nebődneđev si knüvle{
,gév a tlov lezök ajázzoH
avtíđatik artúgáđro zA
.kévükef nabjab solálaH
kengeteb tneđ e ,karu €éveK
?kotattotju} t€éges ne€iM
,tlov tréza ,ketetpélázzoh aH
!kotajgur te¤e atjar ¤oH
,iólopá kanálav kőtlöK
,kerebme sehé ,so¤nor E
it sé ...gem kétnem s kálopá kŐ
!ketizénel sigém tekŐ
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NÁJPANEVEN MEGÉSELEF
megéselef ,máksiluJ siK
!tsom no¤av ajpaneveN
,tétnem ak$ó már kotajdA
.tsoroniĐ ,tsemérpakóR
,lavógo¤ub a tsom el sÉ
!meken togárdan ra¤aM
a tréőrdöpđujab le sÉ
!neletrih abákitaP
,kepél ebéle ttőleiM
,tamagam ik mepi$ ¤I
avtđamátlöf arjú ne¤eL
,tavid iroknadjah A
neb€em ,ődi igér a zA
,kenetzötlö lúđor géM

katnávik tój ttellem a eD
- .kerebme za kansám¤E
,dekén si né konávik tóJ
,golod seteđémret zE
,eléfi}}a ój a ¤ohkaŁ
.kotahtđaláv gila ¤oH
ti}}emalav entehel ¤oH
?inadnomik nabóđ ¤E
kendetelé kene¤el eN
?iajab ,iatanáB
!gásnávik ój si men ze ,hE
>kenellek jab sé tanáB
a tto ,ne$nin ké}rá lohA
.gem intál negi mes t}éF
,ój nednim a ze !gásujfI
...tadogásujfi el dlÉ
?inlahgem nátza s ,divör zE
.talodnog gív no¤an meN
za (melevné eđrep) le drÉ
,tárok ősék kajah đŐ
tnim ,sám ne¤él en ze menaH
.gásujfi za nabcralÁ
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...NÁGÁSANÓR REGNET SEDNEŁ
nágásanór regnet sedneŁ
,mokanó$ gner nedileä
őlleđ itse lađsavat tniM
.afaĐór a nélebeK
,neltemedré ár ko¤av meN
.motahdnom lekkelél óJ
kévöj ne€em ,ó€of A
,ko¤av tsom loha ,edI
:tlov ó€of seđév sé uđđoH
,mettölöf ttosoktuf málliV
kálkiđ selé arlab-arbboJ
mattala sé kettege}eF
...tlí} akrot kenke}évrÖ
,asápa$ nednim mőzevE
asánabbod nednim mevíä
.nóv ttetehel ósótu zA
,metzeve ka$ ,metzeve nÉ
,gém si rokka :őfgel ima S
,mezütrézev nődimA

,tdulaik si }émer A
.kédeggü$ mes rokka géM
- !jíd a éneltedeggüŁ
:sedé na€o ,péđ €o majíD
,neltetehgév inzótagniR
,neregnet samladogú{
telésazáh sogásgodloB
.néregnet samladogú{
,temőzeve metteterléF
?nebmezek za anlov si tréM
điv ávohráka ,¤ednim điH
,asrátóđtáj kanmálrotiV
>molavuf-kemre¤ sik A
za ttünednim trem ,za ¤edniM
a ,lűrök temegne đev gÉ
...gé atđit ,neltegelleF
ze el kidekđere ¤Ú
,eréniđ kenregnet kís A
¤e tnim ,eb tírek ¤ú megnE
ttözüf lóbkogáriv kéK
.úrođok isáirÓ
,kelégednem ,kelégedneM
.mozótagnir ,mozótagniR
>modokzótju} nalatdnoG
nehip nesedé mejeF
>nebélö ¤ál kenmesevtiH
,kenzén ebiemeđ miemeä
,ketétös kim ,ebkemeđ E
a tnim ,kabbógo¤ar sigém S
:iókal }ara gáđro}}eM
atjar ,tnal a nebmezek sÉ
,ketegnep tlad sodnárbÁ
tlodnogik men ,so€ábađ meN
armiajju ...tlad tlékretseM
,kenejrev tim ¤oh ,mozíB
tzök korúh a keze kantuf S
,lúnaltadutnö el s löF
lavájah mesevdek ahtniM
lad a sÉ .kanánađtáJ
arátallah trem ,péđ sigéM
a kanlláđel lőb}}em A
bbelezök ¤oh ,kogalliŁ
pélik dloh a s ,kene¤éL
- .zemle¤if sé lübregnet A
evlekené ,avlotnal ¤I
tnim ,nomákjas sik kolrodnáV
...noirÁ nenífled A
armocobrá ka$ lláđ ahéN
:rádamđév órís ¤e-¤E
molagga ójáf ¤e-¤E
>mázah ,ttaim dődnevöJ
kotuj bbejleb lénim eD

,ebéneltegév regnet A
ne€i nöj nabbáktir lánnA
.rádam őlödnevöj tđéV
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ßÁVNOH
lóbáicnarf nátu regnaréB
,rotđáp ujfi ,abĐiráP reJ" :kotádnoM
.tedegéstehet sagam inlánđaH
záhníđ a ,sálunat a ,knudnog ,knüznéP
".delev tőzem a djam kitetdeleF
kos a !mocra ne€im ed ,kévöjle nÉ
.métegéel tamođavat lénzűT
tamulaf ađđiv ,ađđiv kotájdA
!mételüđ loh ,te¤eh a sÉ
,lütđerek matjar tuf zál gedih sé súB
.takotgásnávík névtísejleteB
a kén€árik loha ,nabkoláb péđ E
.ttaim ¤ávnoh a molkodlah ,ke¤löH
a sé ,mátísoní$ abáih mevle{
.tíkav nalatđah e}éf teđévüM
tamulaf ađđiv ,ađđiv kotájdA
!tiajpanrásav mádiv sÉ
avrud s tekésem név a s tekniétsE
.ketizénel nátlém takniánaD
,kotárepO đetlút neknieđévüB
.gem itílezök tnohrédnüt a €eM
}}em a ,avlodóh kenétneđ ketneđ A
.tiajgnah iđév lőbket}esrevgnaH
tamulaf ađđiv ,ađđiv kotájdA
!tialad itnéknetse sÉ
taknumolpmet őlűd s ,knióh}uk tétöS
.inel€éke$ né metdzek si magaM
.korbođkélme kos a kandagargem ttI
.iejtrek seđíd s ervuoL e tláviK
,ke}émenűtgél tnim ,ko€étsak sápmoP
.ta}oklapan a zeníđeb tekiM
tamulaf ađđiv ,ađđiv kotájdA
!takazáh sik a s tájgnarah S
>tódámi}ávláb a gem ketéstíréT
.rét zehénetsi nebléfólkodlaH
,lén€ehzűt a megne ráv nnel tto má&uK
.rís ,evzekélme arknú$ub má}a S
ah s ,trahiv ,tsátufóh a mátál rođzáä

.kenetröt arknujá} kotalládaV
tamulaf ađđiv ,ađđiv kotájdA
!tere}ek anrab a s motob S
!mettel ánnalatgu} €im ,gé ,kollah tiM
.dariv ah ,panloh jludni ,jnem" :kájdnoM
djam s tede}}ök ilrötel dedlöfőlüä
".ttala ege dázah đgof indelÉ
,ĐiráP ,€eh ógo¤ar péđ delev netsI
.}évevöj a llá avlojáble loH
tamulaf motál ,motál arju hA
!mételüđ loh ,te¤eh a sÉ
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NÉSÉTEMET ÓKAZC
(1847 ,14 rebmeced latlá gássokli¤nö† )
a gém ho ...tévđér a ze}}öK
,anóv tti ah ,si géslölűß
,tö¤nö¤agárd ¤e enetjE
.arósropok e tű}ök ¤E
melleđ őlűpör nasagaM
.ebgésimmes €ém a tde€üS
kangásujfi za ,lőd đavaT
.ebélet rís a ,ađavaT
,teklel nokor e-ttesereK
?totárabój ¤e tlálat men S
,ázzoh epélado ik ¤aV
?lótágam tő átíđatlE
,gáliv a ¤an ,gáliv a ¤aN
,nav srátrebme mojlim enneB
e ő ,nabgáliv ¤an e ő S
.nabágam tllá tzök kóilliM
,totárabój ¤e tlel ergéV
,ttel rev¤ef a ajtárabóJ
étígesel lőréviđ €eM
.tehret ¤an e ,tetelé zA
a gém ho ...tévđér a ze}}öK
,anóv tti ah ,si géslölűß
,tö¤nö¤agárd ¤e enetjE
.arósropok e tű}ök ¤E
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NOTÚSAV
,lűrök neđev jék regneT
...kidrüf meklel nebépezöK
,gidde ka$ tlűpör rádam A
!lűpör si rebme za tsoM
,knutalodnog sebeslí{
,danátu knáludni őséK
,tadápirap dzú&nakras eD
!knu¤ahle ,knüréle treM
katap ,rebme
?nednim im gém
nebmiemeđ
.kala-dök tnim

,záh ,af ,¤eH
,ajdut ik sÉ
löf zedenűT
,le kilđo S

,dalađ knülev si pan A
,ilév ika ,tlürő ¤e tniM
,inpét ađđiveđđö ,tő ¤oH
>tapa$gödrö ¤e izŰ
!nalatđah s ,ttotuf ,ttotuF
el lőd avdaráf ...tdaramlE
,erőtet¤eh itagu} A
.nav ajgnál ne¤éđ nácrA
,knülüpör er¤e im gém S
>avdaráf mes tákropiđ ¤E
a tsene¤e nát pég a zE
- !knülev ¤em abgálivsáM
!tereze ,tatúsav záä
!kotajláni$ ,kotajlániŁ
,togáliv a eb kássuf ddaH
.kere za tetset a tniM
,iere dlöf a kezE
,géstlevüm a dará könneB
téđ kenelmö latlá kezE
.ievden kentelé zA
kotatláni$ men tréiM
?ttoz}áih sav ...?rám si giddE
,tocnál nednim téđ ketejröT
.kotasav géle đel djaM
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ZOHGARAH A
,garah ,e-đdapaiK
sogatahuz eT
,katap icréb daV
látnahor avgúz €eM
léttetev s ,eb€ém A
...takobah jaliä
,garah ,e-đdapaiK
?erkörö lübmeviä
rádamizáh sedne$ táH
,lóbsas iedre za đeL
rok¤e tiemrök €eM
rataviz đőb A
,ettötü abátáH
algavol atjar sÉ
?lalladaid €éveK
ótnártalláv táH
őtnellibjef sÉ
sákpasóláh sÉ
ráglop sékéb óJ
?ujfi sezüt a đeL
lavágam ahén iK
ze kenik ,tríb meN
rok¤e even a tloV
:nákja keniknedniM
!ifőteP sogaraH
€im ,ze molagga €iM
!ólavabáiH
megne le tah¤ah meN
,motaludni semeN
>garah-ujfi zA
lübmeviđ ik dapa meN
sogatahuz E
,katap icréb daV
.indapaik gof men S
ttedesedne$ kaŁ
,ajrá gelimén tsoM
nökőzem anór treM
,lütđerek ajtú ¤eM
¤löv s ¤eh ,nediőzeM
.nelej ilűkléN
ődnevöj a tto eD
,anodav sálkiä
...leviegés€éM
réado djam aH
!akatap mogaraH
ámma€of evőngeM
innahuzel gof ¤U
,mázah ,erdienellE
neltekenef a tniM

neletkéf a eb}évrÖ
!aragaiN
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NÁTäUP A NNIK ,SENÉM A NNIK
,nátđup a nnik ,seném a nniK
.nájtugáđro korá&eb A
,nabádrá$ a sóki$ a nneB
.nabázaginetsi kiđI
,ajtrat evdek ah ,ké¤i ddaH
,akrot a ttodaráđik aH
,nebgelem €i ado$ si meN
.netteđeveđe pan a tüS
,a&áb ,dnek gallabeb ah eD
,abádrá$ a intagođI
,erseném a ajdnog ne¤eL
.erkezek ój demlek azzíB
,trátjob moráh tto¤ah nnik ttO
,táf ótíjah ¤e ré mes ¤E
,talum lazza moráh a dniM
.ttala palak a kiđla ¤oH
,tta}ah nödlöf a kenreveH
,ttala palak a kojácrO
,kanlodnog men lekköbe¤E
.pan a si ilökröpgem aH
,lőlef témek$eK ttoma táH
lőgem kotalrotkomoh A
nák$assal péđ tegepél iK
?nápirap jeptétös péđ ¤E
atjar gém ed ,ól sezüt péä
,atjaf bbesezüt }égel A
,nebémeđ a nav gásrotáB
.nebézek rotso-sákiraK
,trat tsépél klah ,nöj ka$ ,nöj kaŁ
,targu zehseném a ređ¤E
...táklaf ¤an ój ¤e tíkađiK
!dázzoh netsi tsom ,gásnuK-siK
,ráj tnala rám ,pan a daráF
rá&eb a gém lagra} er¤E
,kápirap a ettőle sÉ
.sákirak a gottap-gottaŁ

,lóbádrá$ a sóki$ a nöJ
,lóbáromám nabólu¤óß
,kenzederbé korátjob A
.kenseném a nav ajíh ¤aN
ebtelürek đége za lE
...!ettevetdeđ ,inserek-óL
nám kitehserek neđih eD
.nádnikiK tik ,nákdabaä tiK
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...LEGGER TLOV GILA GÉM
.nav etse tnigem rám ,legger tlov gila géM
.lét a tti tnigem rám ,đavat tlov gila géM
,knütdekremsögem ¤oh ,máksiluJ ,gila géM
.léttel ázza gér rám ,¤av megéselef rám S
rám s ,nédrét kniápa knáđtáj ¤oh ,gila géM
...ttellem kniápa¤an knuđla tto panlohaM
kenőhlef ótuf tnim ,telé za i}}a kaŁ
.tellehel a nörküt tnim ,nó€of a a}rÁ
rebmeced .1847 ,tseP
NEB-1847 EJÉ RETäEVLIä
1
!kosádamáđ am kannnav ,jeH
,adzagizáh ,}ođđaizáH
za ttodaik sé tteveb tiM
.ajdaeđđö ,nabát€of vÉ
,t}éđre seznép a kájlágĐiV
,gém nav i}}em s nneb tlov i}}eM
,tekétírev a el kilröt S
.kétzeređ tznép a tza le€€eM
,ój ne€im ,dsál ,megéseleF
:knüznép ne$nin knükénim ¤oH
,teknüzek eb kujlokđip meN
.knükétírev a goro$ men S
,kiádál a kankozamA
...kévlet knievíđ knükeniM
!gásgadzag }égeđ ne€im zA
!gés}égeđ gadzag ne€im zE

2
kélav magam¤e ka$ géM
,nabjátne€i €avaT
nék$ettek rám nédi zA
.nabábođ a knu¤aV
¤e ze rám ah ,đel a$ruF
:ném ¤í djam gibaraD
,nák$amráh erődnetđE
.nék$e¤én nátuzA
3
,laváfért a erléf ,erléf eD
>knullá ttellem geteb điH
,ődnetđe za kilkodlah ,geteB
...knutárabój sevdek agárd im a zE
,trézüfmoilíl lóbsádlá knujnoF
.téjef ólkodlah inzúrođokgeM
,tekniezek eđđö atda Ő
,erkörö ,lúnaltahláV
teknieklel löf átilláđ Ő
...erkemörö ttetjes men sé tremsi meN
,trézüfmoilíl lóbsádlá knujnoF
.téjef ólkodlah inzúrođokgeM
tnéknorok tim ,úb sévek a zA
,etneppe$ár erknüviä
,knugásgodlob étíresek meN
...ettet ébbesedé lakkos gém tza tőS
,trézüfmoilíl lóbsádlá knujnoF
.téjef ólkodlah inzúrođokgeM
klah }áhén ka$ rám ,ő kilkodlaH
,artáh nav sánabbodvíä
,ermeđ e lúrob jé körö za S
...attál té}éflanjah knugásgodlob €eM
,trézüfmoilíl lóbsádlá knujnoF
.téjef ólkodlah inzúrođokgeM
4
alálah a kenődnetđe zA
!lálah ¤e se€épennü €O
ódnalah bboj nednim rokne€I
,lláđ abágam ,kizokrázlE
za gém menah ,kantárab ¤oh men S
,tá$obgem si kengésnellE

>péđ ,űređ¤an nabólav ze sÉ
?táh e-ke¤et ¤í si né eD
,kelélaglođ a s konraĐ a kaŁ
,menelle né za őttek E
kankáglođbar s kankokonraĐ né S
!mesahos ,men ...?gem kassá$oB
,lénékéđőlétí netsi zA
:tebe¤e kodnom mes tto géM
,kassá$obgem kenkeze mes¤oH"
"!ke¤el ttozohrákle bbáknI
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