
KÉTSE ILÉT A

 
?lőrgé za }ávráviđ akrat a ttel avoH
?lőrkőzem a gáriv akrat a ttel avoH
,ladrádam a nav loh ,jazkatap a nav loH
?kanrá} s kanđavat a e$nik ,eké nednim S

latlá tezekélme za ka$ !dnim navadO
.ka}rá irís }ávlah tnim ,löf kentetzédI
>léngellef sé lánóh intál men tebe¤E

.lét a atlobarik ,dlöf a ttel ássudloK

,nabólav ,súdlok név ¤e tnim ,dlöf a na€O
,nav órakat sotlof ed ,réjef nialláV

,gém si so¤nor tto-tti ,avzotlof nav leggéJ
,etset neletízem kiđtálik ne€eh koS

gésni za ...geredid s nebgedih a llá ¤U
.evtsef arájkala tda¤áb nav nogatsaV
?nabját ne€i rebme za nnik anláni$ tiM
.nabábođ a telé za péđ nneb tto natsoM

,ttodlágem enetsi tik ,ténetsi ajdlÁ
.todála$ s tokéljah gelem ikén návdA

,abođ gelem ój a tsom gásgodlob ne€iM
!dála$ sogástárab a nabábođ gelem S
,atolaprédnüt ¤e óh}uk sik nednim tsoM
,táf arólladnak a inkar nannoh nav aH

ebgél a ka$ roksám €em ,óđ ój kinednim S
.ebépezök víđ a lláđeb tsom ,nát lűpöR

!kepéđ im rokne€i kétse za tlávikgeL
.keténremsi men ah ,nát keténnih mes lE
lánlatđa ¤an a lü nnef tto őfdála$ A

,lavámok s laddéđmođ nebdéđeb samlaziB
llá kcalap köttőle ,apip a nabkojáä

>lavárob bbigérgel ecnip a evletgeM
¤ohráka ,kilel men tékenef kcalap A

.¤of rám ah ,kiletgem arju ...kandokrapI

,}ođđaizáh ój a tekő ajtaglániK
,nođđalum timalav lőbéjtđit ¤oh ,jléf eN

,llek pékim tim ,ajdut lój no¤an ő trem jeH
,atlunatgem lój ő tégésseletök A

,levételü$eb záh a ne}}ök kináb meN
.atsul ¤av }évsöf ¤oh ,ár kájtahgof si meN
:nalatnudnim ajdnom s ,gorof tto ,görüs ttO

"!maru mámok ,késset ,maru déđmođ ,késseT"

,kenetnepröh te¤e s ,kinöđökgem kozA
,kenetlötár arjú ,kojápip géik ah S

,nebgél a gorava$ tsüfapip a tnim sÉ
,kiémle téđanađ kangorava$ pékkA



,negér no¤an ,tlumle negér rám ima sÉ
.kilégerle arros ,kitegedeđeđđÖ

,arátah telé za eđđem $nin lőtikA
.artáh menah ,inzén teređ erőle meN

,ak}á€ ¤e s újfi ¤e ttellem latđa sik A
.aj}áh tődi tlum a si men ,ráp lataiF
telé za ?lattlum a kenéndőröt si tiM
>ttegem kotáh a men ,gém no¤av köttőlE
,tdevét ebéröktál ődnevöj a kökleL
.tege sőhlefaĐór a kizén evgnereM

,kanda tognah kos men ,kango€osom avpoL
.kantalum lój sigém netsiój a ajduT

lűrök ecnemek a gidep lutáh ttomA
,lű avgnobiĐ-avgúz gésőrpe$-órpa zA

kemre¤ bbo¤an-bbesik molah sik đége ¤E
...lobmor ,típé ...láni$ tako}rot lóbá&ráK

,kennelej godlob a tiógnallip izŰ
- .lodnog men arpanloh ,ttetjelef topanneT
:ne€eh sik ¤e le réf i}}em ,énnih ik ,máL
!nelej sé ővöj ,tlum nabábođ ¤e nav ttI

a látiđ ,đel ajpan sétüsré}ek panloH
.ajátón killaheb ,taglolad s ólágloä
,noravdu za nnik tto mégtúk a gorokiŁ

.arákađjé si$ok a 'jtati tiavoL
,norot gív imalav ko}ágic a kázzúH

.aságomrom őgőb a kizgnah lórlováT
'abábođ a nneb tto jaz eléfnölük e S

.abáinómrah ¤ál sedne$ ¤e €ofeđđÖ

,actú za etekef sigém ,óh a kisE
.atzúheb neđége géstétös gatsav ¤aN
,daka negi si men rebme őlek-óráJ
,élefazah ka$ ¤em ótagotál ¤e-¤E

,ttala kokalba za nallivgem ajápmáL
,éle}le neletrih géstétös a té}éf S
gidep kővelnneb a ,apmál a kinűtlE

?tti le tnem ik nojav :kájtaglálat nógzuB

ráunaj .1848 ,tseP

...EGÉSELEF KEGÉSELEF

 
,egéselef kegéseleF
!ejéki$ik atdamekleL

,ebmelö za rám edi reJ
.ermevdek delev kassaluM

,nabdorok}á€ kelettereä



,nabboj rođzáđ tsom keltereä
,etređreze ed ,rođzáđ meN

.etré lođgarah men gem aH

,neletőn a ajdut si meN
>meleređ izagi za iM

?atdanetsi za ándut ¤oH
.ajtaglunat rokka ka$géM

emleređ rebme neletőN
>ttellem palak a gáriv kaŁ

mekénné meleređ a tsom S
.mesérevviđ ,metezkeléL

,má knu¤av si kogodlob eD
?máksiluJ sik meklel ,e¤U
,knulálah a kujráv 'es geM

!knulláđ ebgé nenevelE

ráunaj .1848 ,tseP

EBÉV{ÖKKÉLME SURÁV{ÖK ßE

 
bbéle ed ,gásgodlob léctelé zA

,dréle tléc a tze ¤oh ,llek indaráF
,le tuj mes iknes zohha ne¤ni ¤U
:llek eléfnednim kos no¤an zohhA
jrét en le ahos lőttelü$eb A

,tréjid gidep mes ,lóbtaludni meS
,taditárabelef nevih dsereä

,tadih a tzök sám s detzök löf dnov eN
tázah tneđ agárd a ,téven noh A

,dráz eré€eh bbátđitgel kendeviä
ttelefkenednim s ,tnetsi za ddámi S

.temi}émetlök nesőre dlurÁ
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ZOHRÁÄIDLOB NÁJRODA

 
,neb€ém na€o ,neb¤löv segés€éM

,nebélezök kanllá kima ,¤oH
,kecrébtinárg naltaludzom A
,kalaf bbasav lánsav nezE

,kenzénel tto tnima ,si kő géM
...kanađtál inlüdéä

,nékenef bbe€émgel ken¤löv €ém E
nétekef-léf gálivpan a ávoH

,ttaim sálákjub kos a ka$ le tuJ
}áelónof péđ a ze ,dloh a loh S



takaláđ seitetrésik na€O
,ná€aĐug tsüze tnéknejé tđerE

...kanágam tődefmeđ annof ahtnékiM
kanáfzűfromođ ¤an ¤e ,tto neb¤löv A

.gáriv }i$ik ¤e tlí} ,névöT
.kárakat kobmol sé €ámoH

,}éf immes ,immes elűrök tlov meN
ttetekđer tamrah ¤an tto¤af ¤e kaŁ
,nélevel - }}ök ólavékkörö ¤E -
.ttelef bes őzrév a tnámé¤ a tniM

,ado$ men ...tlov sorip gáriv a treM
.adamát lőbvíđ ttepéteđđö ¤E

,noját e tti gem tludrof rodnáv séveK
,nogáriv e gem ttodaka međ séveK

,tő attál ika eD
,le ttetehem men nabájramaH

lekkemeđ ózokládo$ tllá ttO
,ttőle }évön-űb E

.takoník ttezré s ,etzén ,etzén sÉ
,dakađ téđetređ kelél a lőtkiM

,atál tima ,za tő etlö ¤i gím eD
...totalli sedé-nótídób ttoviä
,agáriv moladjáf a ze ,motáraB

- .tlov ejénez dotnal gáriv a zE
?togáriv péđ a tze le dárpit tréiM

?tnal a nebdezek ¤í le ttotagllah tréM
,datgáv zöhdlöf a nődim ,tjáf men ,tjáf meN

?tnattapéttek ajrúh avgokoz ¤etnim S
,teremsi'klel a dár ttotláik meN
?tedezek sokli¤ dettetár nődiM

detlögem ,¤av soki¤ treM
,tedetset meN

,tebböt lakkos lénne eD
>tedeđér bboJ

,kenőtlök a eklel a tnal A
...!gem délö tedeklel et hah ,et S
!gem intísimmes teklel-őtlök ¤E

?tedesétedlük nát déremsi meN
,nabólav ze ¤an sé tneä
,nabólutđup dlöf €emA

rám ken€ema ,nav nebléfólkodlaH
:ráguspan mes ,őse mes lánđah meN
lutisátalluh}}ök őtlök a zA

.lurivlöf arju lótáság€osom S
norok¤e ah¤oh ,djam đlelef leviM
?nov arsádamáđ ,ttödlük ika ,zA

,élefel arra zzéN" :djam ajdnom aH
,tadatú dettet erremA

...gatavis uđđoh ,kiđtál lóJ
"!délevím men tedlöf ttozib dár A

,crep nednim agárd ,motárab ,löf ,löF



,knu¤av iajgalli$ótuf dlöf A
>knudalađel gím ,knülé gidda kaŁ
.đtehel ttőle óríb a panlohaM

,dotnal eđđö dđelli ,motárab ,löf ,löF
,tadotanábúb ejéleb dleheL

tognah bbójáfgel a ah ,őtlök a điH
.bbagodlobgel a rokka ,ajtjahoS
,ilet deviđ levim ,dnim le dlolaD
,őjik nodakja €ema ,gnah nednim S
ő$id €o ...ne¤él ajbarad dekleL
!inezrévle ttözök rö}ö¤ sé níK
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...DLÖF KORAM ßE E-NAV

 
,nabázah ra¤am a dlöf koram ¤e e-naV

?ttotatzá men gem rév ra¤am te€emA
,erév köső ¤an a kiđtál men rám ed ,jaH

erétekef arju kétsefeb kiaiF
!totazála¤ a kétnekár ,tedlöf A

,si gászagi-körö za tti gásguzah ¤í S
>taiflú} tehlűđ men nálđoro za ¤oH
,konálđoro konjab it ,kápa ő$id iT

,kotándamátlöf tsom lóblálah a it aH
!takotkédaram a}tas kotántál sÉ

,levémedré eső kiđke$id jaf a ze S
...kideknevteh ¤ú lavánadjah seríH
indeke$id e-gof ődnevöj a djam táH
integelme ajgof men nojav ?knüleviM

?tikemre¤ rok e lassáluripacrO

,tallá za tnim ,knügneT .knudnog immes errE
,knüre}ek nav ¤oh ,lazza knüđgélegeM
,lótáros gáliv a knutdaramle eđđeM

,lóbáros ketezmen ¤an a ketlörötiK
.knürem men inlah sé knudut men inlÉ

kansros a knálav im rok¤e !ne¤éđ ,ne¤éä
.máđ őslegel a nebév}ök ódamáä

...evtnelej men timmes knullá lutáhgel tsom S
,evlepedrét rok¤e kétlelö knubál kiK
!mázah ,dár ne¤éđ ...kandokpa$ lucra tsoM

llek nelle mőlüđ ¤oh ,jaj rođzáđ ,meken jaj S
,tő mazzorotsogem ¤oh ,menleme traK

tegé nabboj megne ...!téjőlüđ a kemreß
,ketév ¤an sé >kogáv atjar te€em ,bes A

.ttőle dlöf sé gé ttet €i za ,modut lóJ



innehip kogof mes arácad keze né S
,takamladjáf bböt rođzáđ ráb kezzerÉ

...etré netsi ¤an a megne ráb gem nejrev S
ergév gim ,metezmen ,kalzorotso giddA
!dakađgem mevíđ ¤av ,devíđ gobodlöF
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?TTO äTAGORRAV TIM ,äLÁNIŁ TIM

 
?tto đtagorrav tim ,đláni$ tiM

?dotagzotlof tamáhur A
,mekén za ój si naso¤noR

!megéselef ,tólđáz ¤e bbákni jrraV

,timalav né ketjes ,ketjeS
,tim ¤oh ,ajdut netsiój A

,mesétjes lóđ ¤oh ,géle eD
!megéselef ,tólđáz a tza gem drraV

,giákos ¤í tahdaram meN
,kilávle djam ,đel na¤oh iM

,nerétata$ a kilávlE
!megéselef ,tólđáz a tza gem drraV

,gásdabađ a urá agárD
,kájda neznép ed ,ne¤ni meN
>nerév sorip ,neznép agárD

!megéselef ,tólđáz a tza gem drraV

,gem ajrrav zék péđ ne€i aH
,teređéleb melező¤ A

>nebélezök đel tto gidnim S
!megéselef ,tólđáz a tza gem drraV

ráunaj .1848 ,tseP

NABZÁHRÓK A KÉLME ßE

 
lóbáicnarf nátu uaeroM

nabmosálganovgév no¤á avrud E
,kelel teke}}ök ózokanáđ géM

ajtalli đégnál sé géső$id a treM
.te€eh-moladjáf e le ajtđarÁ

sé ttozokdámi tti ,ő tlekené ttI
,e¤evzö kenie}émer ,gem tlaH

:misédevneđ avlálmáđ ,meltémsi né S
!edevneđ men ti}}em ,trebliG }égeä



,mázzoh ketléđeb ¤í "!őtlök ,gásrotáB"
".dáer sé ardotnal neđel knudnoG"

ka$ meken nebđév a am s ,kádnom panneT
.tájatja gem áti} molagri zA

,lüdnepgem moladgév !gásđonog ,ssekđeR
...ege€éb đel datjar ,kolahgem ah S

:lübmezek llotórí za kiseik ,hA
!edevneđ men ti}}em ,trebliG }égeä

¤e nátu miasátjahós úđđoh aH
,meken kénazgnah óđ ólatđagiV

€em ,zék itárab ¤e netti anlov aH
!mezek őtekđer éntígelemgeM

,mevresek kájllah men kotárab a eD
,el am €of nabámokal köjétsE

...tétéllovát kosrát erđé kiđev men S
!edevneđ men ti}}em ,trebliG }égeä

>tájpan mesételüđ né mázoktágeM
,űrö}ö¤ na€o teđémret a eD

lavátalli kődre etse nednim eD
.lűrök mokalba őlleđ a gebeL
,nebűf sogáriv nasoráp inlátéS

:el inlű evgnerem tzök káf a tneB
...!telé za péđ ne€im ,gásgodlob €im hO

!edevneđ men ti}}em ,trebliG }égeä

ráunaj .1848 ,tseP

...DEGÉT KELTEREä ,NÉ KELTEREä

 
,degét kelteređ ,né keltereä

,mola¤na sik sevdeK
eb tememleređ ¤oh ,jáf za kaŁ

.motahtí}ozib meN

,armavađ a neűređ¤e ¤I
,deđih men ,kiđtet aH

ah ,le massalđo pékim né sÉ
?tedigésték ,kannaV

:kanrú gadzag anlov mettelüä
tréletétgás}oziB

le kénbod tevöktnámé¤ ¤e-¤E
.trédavađ sik nedniM

:anlov mettelüđ kan€árik aH
mánorok ménneteL

tim ,tréurođokgáriv sik ¤E
.már enzűf dék$ezeK



¤oh ,kelénrék :}ávráviđ kénloV
,ddagofle temieniä

€em ,togalađ könneb ssetsef sÉ
.dakered ezzevÖ

:pan ótálgáliv a kénlov aH
,tege za mán¤ah ttO

kénzén men tte€eh gáliv¤an a S
!tediemeđ tnim ,tsáM

ráunaj .1848 ,tseP

?KELEZZEVEN KENIM

 
,kelezzeven keniM

nabá}okla ségnerem a aH
tágalli$-itse kendiemeđ péä

,miemeđ kizén avlumáB
...röđőle kántál tsom ahtnékiM

,togalli$ E
arágus kinednim ken€emA
,ajkatap ¤e kenmeleređ A

- €of ebéregnet meklel €eM
?kelezzeven keniM

,kelezzeven keniM
detípör már aH

,detetnikeT
,tobmalag díleđ a tzE
allot nednim ken€emA

,agájalo ¤e gésekéb A
!ój €o esétniré ken€ema S
lénme€es a bba¤ál treM

- lánásoknáv ő$löb a S
?kelezzeven keniM

,kelezzeven keniM
,diajgah kenlűdnezgem aH

,kanánallah ah teke€em ,kognah E
,káf ilét zaráđ A

kanánatá$ob takobmol dlöZ
,návlodnog tzA

,đavat a rám tti ¤oH
,kojótlávgem tráv negér ő zA

- }ágola$ a lekené treM
?kelezzeven keniM

,kelezzeven keniM
ré zohmiakja aH

,evöktnibur ólognál kandakjA



,knüklel davloeđđö nebézüt kó$ a S
,jé za sé lappan a lótlanjah tniM

,gáliv a melőle nűtle S
,ődi za melőle nűtlE

tiegéssevdü se€étjer nednim S
- gásólavékkörö za már ajtđarÁ

?kelezzeven keniM

?kelezzeven keniM
,aj}asedé kanmogásgodloB
telezpék ttotnorebgé ¤E

,a}áelrédnüT
temi}émer bbőremkavgeL

,gásólav ógo¤ar őtíne¤éđgeM
ilűde¤e kenmekleL

,e$nik őré tebböt lángáliv ¤e eD
,mesevtih ujfi péđ sedÉ

?kelezzeven keniM
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...NABMOLÁLÉF

 
mesevdek péä

...elebek ¤áL
...tájub devíä
...mezeré dniM

,rádam }i$iK
...meken jlolaD

,lad irédnüT
...!meleređ űH

...}ara ...tsüzE
,llek men ,llek meN

:ko¤av súb €O
...!le keté¤iV

,ze talli €iM
!gáriv kos €iM

neletgév ¤E
...gáliv a treK

đel atđup ,súB
,gé za trájdniM
el ajtalluH
.téđid nedniM

kogalli$ A
,kanalluheL
lürök mejeF



...!kanurođoK

!görö$ cnál ,haH
?gém anlov táH
,tlov ima điH

...kérötle dniM

men ed ...göröŁ
...nekezek A

,görö$ nödlöF
.nebitseeL

né matlov ttO
,náta$ ¤an A
né tólđáz A

.mátatgoboL

azah matzoH
...tebes őzréV
,crah a tlúmlE
.bes a trrofeB

,jdula ,jdulA
...mesevdek péä
!gásdabađ hO
!meleređ hO
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NÁLäORO BAR A

 
tte€eh moladorib neletgév A
!tecertek sik ¤e ikén kanádA

llá nebcertek }i$ik so€étsorsaV
.€árik-gatavis a ,nálđoro zA

,inallá nebékéb tő kotáj¤aH
.inatírobáh gésneletgéstneä

,előt togásdabađ a kálbarle aH
>előlef bbálagel kézzoklodnog ddaH

,táradus af a iré men le aH
.bbálagel aráké}rá nejpél ddaH

,nasogásótlém ,neőrem llá ttO
!nav agásótlém €im si natsom géM

,ténednim ,tágásdabađ kéttevlE
.tétetniket sőh kéttehev men eD



€ema ,dímarip a tnékim ,llá neőreM
.levievök romok áer ttezén rođkoS

,iajtalodnog ađók kanráj ttO
,ilezpék erédlöfőlüđ tágaM

elev tiajgatavis ken€emA
.eleđ mumađ a eb ágúz ttü¤E

...!ődi péđ a tlov ze ,dlöf péđ a zE
,őj erő kenécölmöt eD

,agáliv kinütle kenéségnerem S
.atgáv ebőf ze tő levéjeđđev treM

,ikén lo$narap ókcif €i ¤e s őđđeV
!igésnetsi nednim kengé nednim hO

,ejef sagam tlojah ne€ém ne€I
!einrűt llek totazála¤ ne€I

gemötpén abmorto ,ólumáb a S
.göhör to¤an ¤e gém nátazálaß

?kéderpös ahél ,inneđđip đrem ¤oH
,técölmöt inröt ajlálat téđ aH

,tahlogatlejjéđ ¤u ,tehpéteđđö ¤U
!kanlokop a gem daram mes deklel ¤oH
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ÓTÍNAT ÓJ A

 
,ttözök đor kos a tto zib naV

>si ótínat ój naV
,mótínat đor kos meken tloV

.si ój ¤e meken tloV

,nebmejef a tdaram si geM
,ajár međkélme ¤Ú

levéjef đapok név ahtniM
.anráj netti si tsoM

,atdanetsi za tlov đapoK
>alór ketehet meN

agásujfi ,tlov }égel néV
.alúrivle negéR

,iagáriv katdavrehlE



,nepé gem tdaram ¤E
ttolí} aĐóraĐab ¤an ¤E

.nebé¤eh arro zA

arju legger nednim nálaT
,arro za tluriviK

nasodnog trem ,ado$ men eD
.larrob ,attaglálpáT

na€o ze ah ,abáih ráM
,tlov atnálp sönölüK

tnim ,tebe¤e tleviđ men ¤oH
.totamrah iecniP

¤e ttala rro za ttala zE
,agro$á đújab ¤aN

,tlüđék ebgé ajdúr ki¤E
.abrop a el kisáM

,tlov ajáđ ttala đújab A
,ajápip nabájáä

nóv tellieb si kantápaL
.ajákópođ söcpöK

rokimalav gém téji}írZ
nebéjedi dáprÁ

mes níđ immes ,kéttetíđéK
.nebéniđ a rám tloV

,tjar károkka katlov kobmoG
,jef }ágop ¤e-¤e tniM

köröt a nát si kátlánđaH
.tt€eh }ágozub abdaH

¤ú larroniĐ eléfnedniM
,avtagra}ak tlov iK

si ők}}em sőgröd}}em a ¤oH
.atjar ttedevétlE

erék$ekűđ ój óbađ A
,togárdan a atbaä

sigém ti$ik ¤e tréza eD
- .ttollá nesőgö&őP

,elev nát matdóljab nađđoH
,etlemedrégem eD

za tlov rebme ój ne}röđ treM
.ettetmeretnetsI

,ő tlov ótínat ój na€O
,ttellek ka$ ne€imA

ttala latđa tá nődnetđE



.kev}ök a ketreveH

mes tűteb léf lőbmékcel aH
,roksádnomlef matduT

,jabes ¤oh ,tlatđagiv lazzA
.roksám molunatgeM

atnári mattatum si iK
,temegésűviđóJ

,tokédnája iken mettiV
.ttetehel ka$ rokiM

tđáblok ,táknos matdokpoleL
,lübé}émék tájaS

gém ő s ,mokédnája tlov zE
.lügédnev ttíh si geM
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NELÉT ,ATäUP A

 
!atđup a názagi má atđup natsom ,jeH

>adzag đor naltadnog na€o đő za za treM
telekik a timA

,tegötjü¤ rá} a sÉ
,ileré$efle dnim neümle}}ök ¤an zE

.ilel té€eh tlüh ka$ lét a ken$nik kos A

,lavájpmolok além já}huj a nnik tto $niN
,lavájpís őgresek }égelrotđáp a meS

karadam solad a S
,kanatluménle dniM

,lűzök űf a sirah ógosrah a lóđ meN
.lűdegeh mes kö$ürp sik }i$ik ¤e ka$ géM

,rátah kís a na€o ,regnet tto¤afeb tniM
,rádam tdaráf a tnim ,pan a lüpör tnalA

ótáldivör ¤oh ¤aV
,lótárokgerö ráM

...nossál timalav ¤oh ,ainlojah llek el S
.nogásatđup a tál takos negi mes ¤I

>záhđő$ a sé óh}ukđálah a tsom serÜ
>zánéđ nneb gáđój a ,ká}at a kesedneŁ

éle ú€áv rokiM
,élefetse kájtjaH

,lüdőble-le ónit súb sotnozob ¤e-¤E
.lübéziv ót a nnik inni enteređ bboJ

iđevel seréb a tá}áhod seleveL
,iđet erböđük a sé ,lórádnereg A



>lubáj¤an ajgávgeM
lubáráđamzi$ a S

,lokápiđ náhmol sé ,tlötár ,ik zúh tápiP
?lođáj a e-serü men :zénado-ado S

,kantagllah ka$na¤u si kádrá$ a gém eD
,kantahla tako¤an énrálpa$ sé rálpaŁ

tá$luk ecnip a treM
,kástíjahle rákA

,tadur a köjélef ajtídrof mes ikneS
.tatu za keleđ a eb kétröpös lavóH

,korahiv a ,keleđ a kandoklaru tsoM
,goravak nasagam nebgél a nnöf ki¤E

lagra} tnala kisáM
,laggarah ózárkiä

,őkzűt a tnim ,óh a attala kizárkiä
.őj tzökmeđ inzokrib kölev kidamrah A

,kenlűle natdaráf ah élef ta}oklA
,kenlűpelet ködök }ávlah aránór A

kájtatum giléf ka$ S
,tájkala rá&eb A

...ól a điv evgöđsürp arsálláđ ijé tiK
.ólloh ttölöf ejef ,sakraf ttögöm atáH

,lőréléđ agáđro €árik ttözűik tniM
,lőrémerep dlöf a pan a tnallipađđiV

ređ¤e gém zénađđiV
,lettetniket segréM

,arrátah óslut a emeđ a réle erim S
.ajánorok serév lőréjef kiseeL
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...AJÁFAÄÓR KENMELEREä

 
...ajáfaĐór kenmelereä
,kereveh nabáké}rÁ

armokolmoh kanlágodlluH
.kelevel ózotallI

ejélimlüf kenmelereä
,ttölöf mejef a gottaŁ
ajgnah nednim nebmetezpéK
.tlök tamlá-netsi ¤e-¤E

nabárahop kenmelereä
,metegtđörüf tamakjA

,zém a lóbsám sedé €o meN
.melertö¤ a lőbbe tniM



iőhlef réjef melereä
,kenegnel éleferrE

intagotál megne ahtniM
.geresla¤na ¤e enőJ

agálivdloh kenmelereä
,tev totsálap}ara máR
itetjelef ,ajrakatlE
.temegés}égeđ meléV
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...TRÉT A DDELEF EN

 
lóblogna nátu erooM

,ketsele kő loh ,trét a ddelef eN
:kezétiv bbojgel a s ósótu zA
kni}émer sevdek sé ketnemle dniM
.kenđé}e nabrís ¤e ,ketnem köleV

lótlálah a kőnre}ađđiv ah ,hO
,katgobod bbőle kim ,tekeviđ A

tácrah gásdabađ a inív arjU
!kantlob}}em sagam a ttőle eníä

,knucnál anlluhel ah artanalliP
:atírođ konraĐ a knár tto te€eM
ika ,netsi ne$nin ,rebme ne$niN
!anríb inzötökgem arjú tekniM

nebtenétröt a ráb ed ...nav egéV
,avgo¤ar vén-őző¤ a llá nattO

€ema ,géső$id a za ttozoktÁ
.ajdopat tievíđ kodabađ A

,nötröb a sé rís a bbágárd lakkoS
,gem tlöt e}éf kenvén-ifnoh te€eM

tima ,polđo imledező¤ a tniM
.ketleme niajmor gásdabađ A
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...NNIK TTO NAV GEDIH ,GEDIH

 
,nnik tto nav gedih ,gediH

,ketehet men lórrA
,elév mödőröt si meN

.gelem géle máboä



tsom mözök im ed ...rok¤E
?mekenné zohtlúm A

naltáláh keđel men ,meN
.menelej ,datnárI

le lűde¤e dlalgof eT
,temeklel neđégE

,tlum s ővöj a evzűmáä
.tezekélme s }émeR

?tlum s ővöj a za si iM
,péđ ah ¤av nodroz aH

si ¤ú ,si ¤í ,¤ednim zA
.bé¤e men lánjavloT

,tlum s ővöj a javlot téK
,delev kendekle$nI
arkogam néređpéđ ¤oH
,tedemle¤if kájnoV

,đezén arlab-arbboj gím S
neletrih kájpollE

te€em ,togáriv péđ A
.nelej a ttet délE

,matjar ik tsom kotgof meN
,károbmic őđtembeÄ

,lübmemeđ kotajlutđuP
.bbávot kotajludóL

,mettőle jllá et ,jllá eT
,nelej sogástáraB
kegnerem neüzíóJ
.nedepék óg€osoM

,rodnalak đérem ¤av meN
,}égel dav se}égeR

,etnem nállávléf keniK
.négevüs a llotsaS

,akpasizáh nedejeF
,ahuróláh datjaR

,rob ráhop ¤e nebdezeK
.apip köröt nabdáä

se€édek ,gem mazzár ddaH
,tedezek ,motáraB

mötlöt nebkéđrak ¤an E
.delev tzökmeđ métsE

...knujlágoddi ,knüjlötsüF



go¤ar knár namádiV
megéselef ,apmál A
.kogalli$ a s emeä
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ßEH A S ßLÖV A

 
(¤löv a ttotjahós) !kénlov ¤eh né aH

inetsi ne€im !kénlov ¤eh né aH
lubágásdéđmođ kogalli$ A
.inetniketel argáliv¤an A

kidoklaru tto ,¤eh godlob a zA
,násagam ő$id ekéđ i€áriK
lattalodóh izdevölűröK

.tnána¤ tsüfnéjmöt őhlef a téjeF

,lóbirágus ősle ,pan őlek A
,tánorok}ara arákolmoh đeT
ajda lutsálap őnemel a S
,tárobíb kaniarágusgév áR

llek avjúble tti !kénlov ¤eh né aH
,temetlé so€ámoh menegnettÁ

a s ,kotahtál mes gidéđmođ A
- .temegne kantahtál mes lóbdéđmoä

(¤eh a ttotjahós) !kénlov ¤löv né aH
gedir ne€im ho !kénlov ¤löv né aH

,géső$id e ,gássagam a zE
.kenel¤íri ¤ú melőt te€emA

ráguspan ősle za lálat megnE
,go¤ar matjar si ósótu za sÉ

atđup na€o gidnim sigém sÉ
.ko¤av gedih €o gidnim sigém sÉ

...gáriv ,}ágola$ ,tamrah ,ógnalliP
,teređ mes ki¤e ,movíh abáiH
,őlleđ őgle}e nnelado im S
.getegref ózáta$ nnöfedi zA

tnala tto kénlé !kénlov ¤löv né aH
,le evtjer ne€ém lótgáliv¤an A
togásgodlob a ménteglére$ S
!levittölüđ sevdek đavat péđ A

ráunaj .1848 ,tseP

GÁäROäALO



 
,tsáđu$nödlöf a ergév kátnugeM
.kenemret noplat dnim nátusám¤E

úrobáhigé lóbkojahós A
.kenegrö$ kodrak tsom tte€eh cnál s ,tteL

káf iléd a tte€eh $naran }ávlah S
- elet kenđel lakkáĐórrév soriP

,kő diánotak tneđ ő$id et A
!enetsi gásdabađ ,tekő dstígeS

,kokonraĐ samlatah tozible ,soN
?ttel avoh rév a lurkotiácrO

,réjeftetrésík na€o kotácrO
:tetetrésik kotántál ahtnékiM

tnelejgem ,nabólav ,kotattál tzA
- emelleđ kansuturB ketettőlE

,kő diánotak tneđ ő$id et A
!enetsi gásdabađ ,tekő dstígeS

,ederbélöf rám ed ,suturB tdulA
,ráj evtíseklel nabkorobát a S

ttotufle nannoh ,dlöf a ze" :návdnoM
>rázéC tlluh avlah er€ema s niqraT

,sáiró ze tlojahgem knüttőlE
- "?e-kotlojahgem kenképröt a it S

,kő diánotak tneđ ő$id et A
!enetsi gásdabađ ,tekő dstígeS

,ődi péđ ¤an a za őjle ,őjlE
,kanalláđ mi}émer élef €emA

ála gé bbetlűred a leđđő tniM
>karadamrodnáv a nabros úđđoH

sé ,inlutđup gof ik gáskonraĐ A
- eniđ dlöf a đel ótíriv tnigeM

,kő diánotak tneđ ő$id et A
!enetsi gásdabađ ,tekő dstígeS
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ARÁLÁLAH IßLÖVAÄÓR

 
,deken né mettetév tim ,sukiĐum néV
?temegne đatíromođ ka$ gidnim ¤oH

,dűdegeh a tlóđ rokim ,metgereseK
,bbűresek gém meken ze s ,rám lóđ men ,jeH

!bbűresek gém meken zE

,tanáb a kankora¤am asros igéR
,kanándut mes inlé nát rám lüklén E

,motárab név löf jderbé ,nav ¤i rám aH



,nodátón a bbálagel knujlúsub ddaH
!nodátón knujlúsub ddaH

,abáih ,ra¤am a zib tezmen raduC
,artáh 'es ,erőle 'es zén negi meN
,ttőleze tnétröt ima ,etdeleflE

.tővöj a ze si ajnáb ?gem ővöj A
!tővöj a ze si ajnáB

a rokim ,ra¤am a ka$ rebme ređ¤E
,akiĐum a itlötgem téviđ ,télüF

,rokna€o emeđ ték a dabbál eb}}öK
,roknadjah samlaris a tuj ebéđE

.roknadjah samlaris A

,to$áhoM ,tatlum a si kujtahtariS
>ttogável rev¤ef köröt a tto tekiK

,nesedner nóv kéttemetle tekő aH
,ne€eh ¤e natto anllá rís rezeđúH

!ne€eh ¤e rís rezeđúH

,taknugam kutlúsubik rám rokim sÉ
,taknurak sé teknüklel küjtíđefgeM

,gésnelle za anlov tto rokka ah sÉ
,kénsele dnim si anlov i}}agém aH

!kénsele giláđ ¤e dniM

,'abknugam knüdzek inzíb nátza rokkA
,aknum ¤an si knülőtim gém kilet ¤oH

,ajáf pén ra¤am a gém tírivik ¤oH
,ajládo$ rebme ,netsi djam tiajbmol S

- !ajládo$ rebme ,netsI

,motárab név ,sukiĐum név ,löf jderbÉ
,nodátón knüjdeseklel ,knujlúsub ddaH

,et datdut nabázaginetsi na€O
,eviđ a kanra¤am a kiđkef loh ¤oH

.eviđ a kanra¤am A

,knutnu men dár im neđih ?le lát¤ah tréM
,knuttalum tevé nevtö delev gideP

,denetsi za tza modlá ,ađđiv ereß
,tenevtö za tza le ddzek ,arjú le ddzeK

- !tenevtö za tza le ddzeK

,tnelejgem lóbájrís ¤oh ,mattíh giddA
,tnefedi tlov gidda ka$ ed ,tnelejgeM

...ttotatum arákéljah levézek gíM
,tobsudlok sé űdegeh ?enneb nav iM

!tobsudlok sé űdegeH
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ZEHSÉLÜßßÁäRO ZA

 
,ketléđeb si tepéđ ,ketléđeb takoS

,gem lé men gém noh a lübbe ed ,si tóJ
,kotosárájle nebédner $nin treM
,kotatpak ebégév golod a iT

>gidnim atógér rám ketévet ¤í sÉ
.kitniketgigév tatlum a kik ,kájtáL

,tőtipémolpmet na€o lezpék iK
?bbőle gem ajláni$ to}rot a iK

¤oh ,ajlot ebőgevel a tza sÉ
¤ohalav djam gím ,nojdaram nnöf ttO

,talaf a nepéđ ajkar ajálA
.pala za enőj lügévgelsegel S
,kerebmeretsem ne€i kot¤av iT
,tere}ek ketken noh a da trézE
!levirév kenéviđ tezif trézE

.levim mes timmes ika ,đet tabboJ
ah sé ,kotlozokétle tőre ,tődI

,ahén-ahén löf si kottatum treküS
temegne ah¤oh tnim ,za na€o kaŁ

tte€eh zív kanda s ,tnáb gásujmođ A
,tleté na€o nepé gém nálat s ,tletÉ
.tegé nabboj ka$ mogásújmođ lőtiM

:}émetétój ze ah ,rekis ze aH
.né mat¤ah nebő$löb a temémlE

,déđeb ój sé péđ nednim abáiH
,téjele za kotájgof men gem aH

...ketidzek men le léntedzek a aH
.ketezzeređ togásdabađótjaS

!edi tze ka$ ,togásdabađótjaS
egi ótahnednim €o ,¤an €o zE

,ej-"ne¤el" netsi za tnim ,nebtezmen A
.etmeret tegésnednim ¤e le€€emA

kenednim péksám ráb ,gem $nin ze loH
,kenemret nebgésőb ódarálE

róp a sé aglođ ósótu za ráb S
:róđ lakkoram ta}ara lübébeÄ

,ejimmes $nis gém kentezmen nozA
.even a sudlok kentezmen nozA

,pén a ráj nab¤nor ráb ,navgem ze loh S
:pékeléfnednim kidőgnet ,gromo{
,lűneletgév gadzag tezmen nozA
.lűkörö ajríb tődnevöj a treM
?knutahdalah ed >knu¤áv indalaH
!knu¤av kóh€og ne€im ,menetsi nÉ

,evtökeb knümeđ a ed ,dabađ knubáL
.ebrödög ,kotássálgem ...?knü¤em ávoH

,knümelleđ avgof ,evtökeb knümeä
,knütehlüpör men s ,knánlláđ ebgé zA



,lúf ebgél adnor a s ,bar melleđ A
.lútiktá nönnö rám seđévgöd €eM

,tá&uk }ávtih a tnim >bar melleđ A
,kátirođ abcnál erégév záh A

,tágof iledröt avparah tácnál S
...tázah a ándut indév le€€emA

,taknuka} kujtrat nnöf im s ,bar melleđ A
!taknugam kujlofú$ kentezmen dabađ S

kabbáglođ lánáglođbar ,knu¤av kágloä
!kangáliv kerek a erésétevgeM
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AJKÚ# MÁ{A

 
dnek ,ó}akú& !ők a im ,jE

?tneb tti kikal nabábođ A
,dá tój ,netsi za ój ka$ ,máL
!táglod dnek a ettivlöf ¤oH

,ála sé löf lágdalađ ttI
,lláđlöf si arádál a géM

,lo$ádoktok ,tuj ebéđE
.lóbábođ a ik kirev men S

!kirev ¤ohed ,kirev ¤oheD
,kitete tobmalag a tniM
,nabgamrednek a tagoláV

.nabboj lé mes €áriksik A

táh ,ó}akú& ,nátza trézE
,tágam dnek ejlű$ebgem lóJ

má ne¤el en ,kéjdokrapI
- .má}a za nebékűđ sájoT

,delüf dze¤eh ,kná&uk aĐroM
,delev natsom keléđeb ddaH
,lánzáh a ¤av déle$ igéR

,látláglođ lűrebme gidniM

,aĐroM ,¤él ój si nátuzE
,arsuhkú& a jpak en tevdeK
...'abgástárab lakkú& a jlÉ

.agáđój nelte¤e má}A
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ALÁLAH LÉT A

 
,lét űviđgéj ,konraĐ avruD



!arlálah a ,jlüđék ...jlüđéK
,dlöf a atnugem tadomráJ

>aráhalav ajbodel sÉ
si gé za ,mí !đel gásdabaä

,zöhdlöf a ttödőgeđedI
,lubpan a ,lóbárátrev¤eF

.zödlövöl dár lakkali}zűT

!lét rotib ,dav ,inlah đgof geM
,konraĐ nednim ka$ lé giddA

iólavttala kogam gíM
>kanraka men togásdabaä
kankobar a ređ¤e ah¤oH
,avdnom nav ik ajtarakA

,cnál sé nötröb kilmoeđđÖ
.avmah-eríh kiđé}ele S

,lellét a ,dlöf ,jlocrah ,jlocraH
,dogável ,doribgem ,jléf eN

,dovívik tadogásdabađ S
.dogásdabađ et a đavaT

,đavat péđ a nöjle ,nöjlE
,erdelbek takogáriv zoh S

imladaid t}ávráviđ sÉ
!erdejef a kanúrođoK

,látlov ajbar ken€ema ,dzéN
,tétđev izré agam lét A

lübémeđ trötgem nácra tlúD
.téđ kanalmo ke}}ök ürűS

,tlov géj apu$ gidde ik ,haH
...!lah nává¤ €im ,davlo ¤oh tsoM

a révtset neđih ,ado$ meN
.laggáskonraĐ a gásaváß
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negé za !clo}nev¤enzáđclo}rezE

arágus soriprév ,galli$ jú ¤E
nebégésgeteb a tev tníđtelÉ

.arácra gásdabađ tlu}ávlahgeM

ajótlávgem bbajú ,gásdabađ tneä
,kenkerebme tde€űs rođdosám A

,ajó mojlim s mojlim detlé agárD
.gem kenetíđef men degét ,jléf eN

,ajbmalag géssekéb a kévublE
>rem mes inlokébrut né€ém ekđéF



ajtatgotta$ ev€ö kanúrobáH
.lemmörö dav nebgél a tia}ráä

?ketgemer sirám it ,kává¤ it ,haH
...kétájkemre¤ ka$ ze ,tedzek ka$ zE

,kendesejleteb kozadnim ahtáH
!kétál nabmiamlá né tekimA

,ajpan teléti za nöjle ,nöjlE
,trat tetelétirév netsi ¤an A

,ajpak men gem đor ,ój támlatuj gím S
!drak a gidda gof mes innogu} ráM

ráurbef .1848 ,tseP

...JÚF LÉä {ÉMEK

 
,arkiđ a pak argnál ,júf léđ }émeK

,arkotiazáh a kotazzá¤iV
,kilta}ahel pan a erim ahtáH

.giplat-lütőtet rám knullá nebzűT

,tezmen ra¤am igér ,mázah sedÉ
,denneb gészétiv a ka$ e-kiđlA
?tlahle laválálah kniápa ¤aV
?drak a ardaladlo gém e-killI

,ros a lürek dár ah ,tezmen ra¤aM
?rok¤e látlov ima ,tnigem e-đđéL
levémeđ ik ,socrah samlatah €O

!levérev¤ef a sám tnim ,tlö nabboJ

nabánadjah kütdév togáliv A
>nabgáliv köröt a sé rátat A

,aknum ¤an a nöjle ah ,tsom nojaV
?taknugam im indév e-kujríb geM

,tilej dda ,enetsi kora¤am hO
,tilezökle sérötré}ek a aH

et gém lodoklaru nebgé za ¤oH
!erégéső$id depén s dagam A
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ERIAPERUAEB

 
lánkáicnarf a tletik ¤oH

:etelű$eb €árik A
nabcnimrahzáđclo}reze tniM)
(eteh ték imalav tsom S



,temén a ttedeknezreblöF
,llá tuđđob ¤oh ,kévükse S

togásdabađ a ilögeM
.t€árik a itnemgem sÉ

sé tégeres sodloĐ ettiv S
,alodóhgem rám yawgnoL

,ros a nönudreV ,bbávot ¤eM
.amortso kidődzeklE

,tekđer epén avá¤ nudreV
nebimleléf őtekđer S

,zorátah tsátjahtejef s -dréT
.ne¤el en asátnáb ¤oH

a}átipak gésrő za eD
:léđeb tsám eriaperuaeB

,óđ tehel men lórsálodóH"
.€éđev a ¤an €o men géM

ebknürev¤ef nelle za aH
táhet ,nav lój ,semlereä

,lőbkniezek ik e¤iv ddaH
".tá kujda en knugam iM
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RÉZEV LEHEL

 
kené őslE             

1

,asoráv }érebđáJ soráv űríh ¤an meN
,ahos a đel si men ¤oh ,maka} a tti sÉ

,eríh ¤an kanna nav ,trük ¤e nabba nav eD
,erédlöf kođáj a réf men ¤oh ,arokkA

,ertelek sé tagu} ,léd ,kađjé dejretiK
,erdem a iken kűđ rokim ,ađiT a tniM
,gigáliv €ekéđ a lőttemén a dejreT
.gitávroh a đége lótrátah le¤nel A

2

,i}érebđáj a za trük serih ,}ozib ¤U
,inléđeb lőlef a gásnalatnođah meN

,sám kos tnim ,nabboj sé tóđ a ilmedrégeM
>sátđa¤ofődi tlov rođ}áhráka erkiM

,}évsöf keđel si men ,tóđ a ilmedrégeM
?}évsö bbedivörgel a ki€em ,avtatuK
,toglod a le modnom nabáđđoh-nebétléä

.ttogrof nebézek ik ,trük a za tláni$ tiM

3

?tsám¤e küstrégem ¤oh ,ka$ mejdzek si loh eD
gásnatsom tti né ¤oh ,ólavindut táh treM

,kendner irú za men ,kankódutsárí meN
>kenkerebme sábug-sörűđ keléđeb eD
,kogam kájdut nabboj kódutsárí za điH

,koraka inadnom tsom tekima ,né tniM
,agárd ejedi za gidep kankaru zA

.argástalum órpa ne€i kenré mes áR

4

,kenle¤if men kő ah ,monáb negi si meN
,kemle¤ekő kannavle melüklén tnimA
,lüklén kemle¤ekő ko¤avle ¤u kaŁ
.lübégésrebme za kelé mes kenki¤E
,takotáh kitđe}rög köttőle ő kikA
takokélaĐrom a lórkulatđa evseL

:tság€osom se¤ek a lórkiakja evsel S
.kássalum kerebme semedré ze tekŐ



5

kosám leggésnepé ,nétniđő mollavgeM
>ko¤áv intattalum né tekika ,kozA
aláđa&re¤ se}éf kankátolap a meN

.agáliv$ém kóh}uk a menah ,né ko¤aV
,ttala lédöfamlađ ,né mettelüđ tnalA

,tamosázamráđ gem modagat mesoS
,a€óg a tnim ,meklel lláđ arkókizáh siK

.alór el löperek takátón űređ¤e S

6

...argolod a kerétár si¤av ,-ađđiv eD
,a tlov negérsegér ,mitárabelef ,jeH
,kotájtál ,gém rokka >kodnomle né timA
.kotápa kidađuh a tlov kere¤ sópoä
atóza rám gidep ,máđ péđ ődnetđe záä

>attór ređcnelik tza erdlöf a ődi zA
,sáiró név cnelik ...!ődnetđe záđcneliK
.sá trís kankisám a ki¤e nátu sám¤E

7

,kotájtahlodnogle ,tráj gáliv sám rokkA
,ko€árik katlov men ,anorok gém tlov meN

,nebtezmen a ősle za tlov meledejeF
,nebtezöktü za tnem lőle ed ,lutáh meN

,tezöktü za atráj ka$na¤u gidep jeH
,ttegem ecnemek a nohtto pén a tlű meN

,artáh tdaram za ka$ ,ttodoksúrobáh dniM
.arávrađ eke za ttellek nepé ikA

8

,rokka ketdekerek ke}égel nelte¤eK
,lottalokramdrak a katláv men le ahoS
,tázah ttezređgem a kétzirő lőlef¤E

.kázoh te$nik kos a lőrlűvik lőlefsáM
,géstezmen ódnalah nednim kölőt si tléF

,kéttezif ,selök a tnim ,kiken tóda zA
,latlá tza kő káttál ne$löb no¤an đih treM

.lassádaramartáh a ¤e kulálah ¤oH

9

,'abját 'a tlov }oskaT rebme imledejeF
...ajákonu dáprÁ ,aif nátloZ :}oskaT
,kaifa&a robmáj ,it e-kotájdut eD

?kanatíh kandáprÁ tik ,zétiv a tlov iK
,kotájllah teven e rokim ,miatáraB

,kotánlov nabmolpmet ttellem rátlo ahtniM



,takotiajpalak a gem ketéjlemE
.takotázah ikén ketitehnöđök treM

10

,kotonallav llek gem ,dlöf péđ gáđrora¤aM
,ttokar tsádlá i}}azít netsiój a áR
>éntelli i}}ema tniređ gászagi tniM
.éleb réf gila ¤oh ,asádlá za i}}A

,tnáanáK súd ó€of lezzém-lejjét a tzE
,tánobag a ehret tájas itnödgem loH

:ejdzereg őlőđ a elet nav lezzűt loh S
.etzeređ dáprÁ ¤an a togáđro péđ E

11

,dlöf e kneim ató avÉ-mádÁ men treM
,ttőleza knázokal nabáiĐÁ eđđeM
,néđér sám gáliv a nabáiĐÁ eđđeM

.néké}rök ót-larA lút neregnet-ipđaK
!ténni €eh a za nav lovát ótatzótrI

.kénnih 'es le ?dlöfrém }áh :mánadnomgem aH
,a}đirat a nóv za ,$aluk a nóv za ,jeH

.an¤of men ik gidda ré}ek s rob a lőb€eM

12

,nadjah katzá}at tto kniele őlzétiV
,nabjav-nebjet tto kő ketdörüf men zib eD

,kettőn kevűf sagam nebkődre getegneR
,tekő kátropit men kadav ózólagra{

,arámáđ morab ,ól nóv ttellek gem lohA
.avrá őlegel a nökőzem a alaV

,táfrotás a kideđ ,takogam táh kájpaK
.gáđro bboj no¤av loh ,inserek kanludni S

13

- ajáđ ríh a tlóđ ¤í - artagu}pan kölőT
,agáđro irok¤e kanálittA kiđkeF

,kanárotso netsi ,kanálittA ü}röä
.kanájpaső ő$id géstezmen ra¤am A

,gem kanatdopallá nabba ,kisereklöF
,kenge€evét giddemráka ,kisereklöF
,tatza kizređađđiv ,kandakaár ah sÉ

.gadzag s godlob ne¤el kojkédaram a ¤oH

14

,somlÁ ,rebme nazój $löb ¤e köttözök tloV
,tsom rám teknim ssezeV" :löf káttotílóđ tzE

,knünneb nejlerézev dogássoko nazóJ



>knünnem erdlöf tnávík a ,segéstehel aH
tájórájlőle za geresurad a tniM

,tá nogáliv-gáđro degét knütevök ¤U
,nabó€of ađiT a knugam kujtál men gíM
".nabósropok moráh kiđla alittA loH

15

,tetđit irézev a somlÁ atdagoflE
.ttedzek inlorodnáv elév gásra¤am A
>ajdut netsiój a ?katlorodnáv giddeM

,ajtugáđro ¤an a tzök kogalli$ a tniM
kaná¤ah tomo} €o nödlöf a tnala ttI
...katráj ka$ errema ,nađđoh nátu kogaM

,igé za tnim ,mo} e tlov réjef men ¤ohkaŁ
.ik kéttetsef lerrév trem ,soriptétös eD

16

,katllá necnireg¤eh ¤an nátlum kődnetđE
.kattál arkís regnet lőréjetet ¤eh A
,kikén somlÁ adnom "!kütréle trátah A"
,gigév nogásanór a tto ketestnikeT"
,kanálittA tlov ze nadjah amladoriB
.kanáros tápráK a kájíh teke¤eh E
,enetsi kora¤am ,dekén aláh tti sÉ

!emeđ somlÁ név a attálgem dnim tze ¤oH

17

,idef óh temejef ,rámmi metlünévgeM
>ie¤eh tápráK e tnim ,mejef a réjeF
,ajtđavloel đavat a tavah a kolóR

.ajtahtđavlo men el távah mejef a eD
,kotatda tim ,modatá togásótlém A

>kotađđaláv trézev ju arkáta$ ju zA
:ará}ozib €eh e rátah ték evzén máR

".arátah metelé sé knázah ődnevöJ

18

,luđđor ettetjes men ,ttetjes somlÁ timA
>tlugodlob nebnetsi ne€eh a noza treM

,ebdlöf etekef a ejef réjef tlláđeL
.ettölöf tlurobmod molahrís sohom dlöZ

,jaf ra¤am đége za tájrís atllálüröK
>lajjarom ótaggađ tőhlef el ttet tükse S

kitírek erközek evdzek lőt€eh tneđ E
.kilí} köttőle €em ,t}ámotrat đége zA



19

>dáprÁ samlatah tlov aif rézev somlÁ
?ár ráv telü$eb ¤an ne€im e-atlodnoG

kenmeledejef ed ,kenrézev ¤oh ka$meN
.tezmen ra¤am đége za ik attotláiK

,tő lef kétleme ¤ú ,káttotíllá arĐjaP
>ttőle epén tágam gem attatum pékkE

?anlov tlürö en¤oh atjar gidep pén A
!amladaid kocrah avrí tlov erépéK

20

,nédlöf anór $áknuM ketnehip pan nev¤eN
,névtlöt lakkámokal ipennü tődi zA

amokal ittolah :ze tlov pennü sőtteK
.arot őletđerek azah a s ,trésomlÁ
,tdarivgem nődima pan kide¤enev¤eN

...dairgem óđtrük a nákja leheL újfI
rőđ egnö¤ a nállá ,tlov újfi gém rokkA
.rűđ ü}}ök irá} ka$ ,tlov adnub ilét meN

21

,nabjátrokka leheL tlov }égel sorakaT
,nabáiĐÁ eđđem gém ttetelüđ nneb ttO
,togálivpan péđ a röđőle attál ttO

,ttođádav arcudráp lóbkétájkemre¤ ráM
,ttetjelef ¤ohgila gém tokétájkemre¤ S

,ttetje totnáfele ¤e laváli} rokiM
,tára¤a atláni$ kentrük sé etteviK
.ár atgaraf ezek nodjalut tárfic A

22

,trük e gém tlov sőre kenéjedüt egnöß
,trű¤el tegészéhen eléfnednim ő eD

,arkálkiđ sonágam tráj ebkődre nodaV
,arásávuf ejtrük tágam attatkođ ttO

ergév ed ,ákos tno$ a ttodoksocnarkaM
,ergéssemledegne za tlunatár nepéä

,tteđtet kenleheL €em ,atda tognah a tza S
.ttetđeper tege €em ,ttotđair tedlöf €eM

23

,etremsi no¤an rám pén ra¤am a tájgnah S
,ertezöktü ketnem ah¤oh ,tlov óda-leJ

tte€eh kognah ahtnim ,előt katlú¤ si löF
.tegelempan irá} ebköviđ enetnÖ

,nágásanór $áknuM tnasrahgem ¤oh ,si tsoM
,}ákrás i}}agem tnim ,robát a tlúduzleF



,kemre¤ órpa ¤e men ár tdakaf avrís eD
.kentehev men tđér ¤oh nebsézređ-azah A

24

,ertelek ,artagu} gásra¤am a tnemtéä
,ettevök e$neređ gidnim takiólđáZ

,tetelé za men sé trév a kétlémik meN
.ttel azah űrö}ö¤ a ze komlatuj eD

,tárob senéM s jakoT nátlum ődnetđe tÖ
,tálah notalaB a ,dlöfla za tájázuB

edlöf €édrE gadzag s }okaB a tiadaV
.ettemret kanra¤am téjtsüze-tá}arA

25

,le tlet nabkáta$ e agásujfi leheL
,lemmeleređ péđ a inađtáj ár tré meN

levéjere egnö¤ ,bmalag meleređ a S
.levéklel-sas leheL inlűpör ttöző¤ meN

temleređ kenika ,esevdek sigém tloV
,ttellem aladlo tlov tto gidnim ik ,tdüksE

...mes trégálivléf a anlov ttoda men tiK
?metré tötrük a ¤oh ,monadnom e-gésküä

26

>etlemedré si gem !téjtrük etteređ ¤oH
.eklel nodjalut ed ,za tlov barad-tno$ meN

,ttezré evíđ tima ,tlodnog ejémle tiM
.tteléđeble tnednim lavákja sotazóä

,úromođ gidep loh ,tlov ajgnah mádiv loH
,úrobáhigé za tnim ,ingosrah ttoduT

,akrádam sik a tnim ,ingúb na¤ál ttodut S
.argá-lurgá tájráp ajla$ anátu iK

27

,robát a tnehip ah ,tnéknelejjé rođkoS
,lobárotás leheL óđtrük a tlóđik-iK

,avtagojúf téjtrük rézev a tlű nneb ttO
.atjar gásanotak a ttodoklodnoglE

,kápirap a gém >dne$ a tlov ¤an rokne€I
,kátparah nabbassal tevűf a si kozA
,innel kóravazdner kenénléf ka$ ahtniM

.inne tnim ,intagllah ttese nabboj ¤oh ¤aV

28

,nebböt ketlűado zöhzűt kisám-ki¤E
>nneb tto arkátón a ketzemle¤if námén S
galógottus ika ,}égel kötzök tdakA



:kanótagllah ibböt a attagzára¤aM
,nabáiĐÁ ?eđe za ráj loh ,kotájllaH"
>nabknázah inadjah ,nöknüdlöf őtelüä

...nanno knutludnile rokim ,atjúf tetzE
.nav moladjáf s mörö avtagotláv enneB

29

,in¤ahle taknázah ,tlov si sézré a$ruF
,im ¤av atlánjas ka$ sigém rebme za treM
,bba}ávos ttel arpan-lórpan ¤oh ,zagi zA

.takná}a kutpođ tto rám ah ,abáih eD
,e-knütíđev men tléc ,atdut ik gem nátzA

?erknüpén ósodjub sálutđup e-nöj meN
,nabsásodjub uđđoh anlov knüttehđevlE

.nabálovát gé za galli$-sökötsü tniM

30

,knürézev dzek tátón jú ...!ketezzemle¤iF
,knütré arkotápráK a rokim ,za ze ,haH

knétniket röđőle lőré¤eh kotápráK
.knéim a rám tsom €em ,argáđro péđ e eL
,kevök név a koza !kognah óglavir €iM
,ketgöröböd nađđoh ,káttollahgem rokiM

téđetređ artagu} ,ertelek kétdlüklE
".témörö tezmen a ,táságosrah trük A

31

,evle} a tllágem tti kanózára¤am A
,evlek argásagív katgúzlöf najá}dniM

kattagojruk t}esrev lettrük óglavir A
.kanpan setezeven ama erékélmE

,giákos ttotrat men amrál-mörö za eD
,kiláv évőgresek atón mádiv a treM
,apmot além ajgnah ,trük a lusúbikeN
.abmoladjáf órís lűremeleb-eleb S

32

kené isétemet tnim ,ze tlov bé¤e meN
kenésele kika ,nésétemet kozA

,náta$ őslegel a ttellem acrotaL A
.názah jú za ttödzük gásra¤am a te€eM

kat¤ahbbála nepéđ arátallah kennE
,kattagojruk bbéle kika ,lekkövdek A
erékélme tlum a s ,jaz gív a tlélalE
.erépék kezétiv a tlüdrep }}ök ¤e meN



33

,akja rézev leheL tlov samlatah ne€I
,atjuf ő pékima ,tezmen a atráj ¤U

,totanáb ,temörö ttotđo tniređ e}éK
,ttotakír levéjtrük ,ttotídiv levéjtrüK
,rám si matdnom tnima ,ne}röđ si ettereä
,tráj lohráka ,ttogól náladlo gitsepaN

errőbcudráp a 'do gidep tnéknelejjÉ
.előlef ttodomlá s ,éllem agam etteT

34

,téjtrük etteređ ő no¤an ne€ima eD
,kétteređ nebkétrém €o tő kora¤am A

kenrézev leheL ój tlov etelű$eb ¤aN
>ketléđeb lura¤am ka$ loha ,ttünedniM
,levézeksav ka$men kanázah a tlágloä
,levéjémle }ara dnimsređ¤e tláglođ eD
,eneppörik nájáđ €em ,óđ nednim tlov tneä

.enetsi kora¤am agam anlóđ ahtniM

35

,atjar inzokládo$ angof ik tréza sÉ
,atrakatle rís a todáprÁ nődim ,¤oH

,gáđro za ttotuj ,arnátloZ ,aráifsik S
,káttotđaláv tleheL kanóz}ámrok élleM

...todnotoB sé tú$luB ,tőttek gém sé tleheL
,todnog iazah a kétlesiv namráh kŐ

,leggéső$id se}éf giddadnim kétlesiV
.lef ttőn men érrebme nátloZ }i$ik a gíM

36

,ttedzek inzo}ámrok moráh a za rokiM
,tezmen ra¤am a ttel }ákrás űjefmoráH

,tiejef átju}ik arkogáđro €ema S
.kitegelme avrís gipan iam a náT

,ertelek dnotoB tnem kan€opánitnatsnoK
,etröteb tájupak lavájólgat ű}röđ S

,trájel ú$luB sólđáz abáilátI péä
.tájalđáz átagnir amlavuf keregneT

37

?ettev errem tájtú leheL sötrük a táH
,etteređ tetemén a ka$ bbáknigel Ő

,kenéklel tlov bbe}}ök !on ¤oh ,etteređ ¤U
,temén ¤oh ,attollah si téven a ka$ aH

,nebédlöf őmret a tráj nneb tto gém ahtáH
:nebépezök kövíđ a nneb gidep ajdraK



!tásámodlá za gem gém má atti kannA
.tásám attál gáliv kenévdek irokkA

38

,atroka¤ kojázzoh ttotagotál si lE
,atdroh ő nesedner ado tríhđavat A

,lezök đavat a ¤oh ,ttöj ő ah ,rám kátduT
>le anlum rám ka$ráb ,katzokdámi noza S

,ttel đavat gelem za trem jeh ,ado$ men eD
,ttellieb si kanrá} gém ¤oh ,gelem na€O
...kenécnemek ttötűf lütteđev sé kanrá{
.tegé no¤an sigém ,drak a léca gediH

39

:lűgédnev ado tnem ređték 'es ,ređ¤e men S
,tlünév men ik ka$ gím ,nebődnetđe nedniM

,ttel men ujfi sokram nátloZ kemre¤ a gíM
.tezmen a attahzíbár tágam erikA
,erézevőf moráh gásra¤am a rokkE

,erék tsélü¤gáđro dnotoB ,ú$luB ,leheL
nebéven asrát ték sé agam a nattO

:nepéknéte€i tlóđ leheL tlü$ebar¤aN

40

,izétiv knugáđro ,karu¤an setezmeN"
,izétni ¤ú netsi tételé rebme zA

,ném av€of-not€of ed ,llá men ődi za ¤oH
.név gidep újfi za ,kemre¤ a đel újfI

,ttodođapokgem ik ¤oh ,knu¤av ¤u rám iM
,ttodorava$ ebđő gem ik ,magamój tniM

,nebnölük mes ú$luB ,mé$ö dnotoB tti tniM
.nevtö rođmoráh tnim ,bböt amáđ knievÉ

41

,teknim ttotagotđof ődi za gím ,mál eD
,teknielevel dlöz návtđavreh ,takáf néV
,eteme$ sik órpa za ttőnlef knüttelleM

.etetlü dáprÁ tik ebédlöf telé zA
,ebémeđ ketezzén ,¤löt ujfi za llá ttI

,ebéle rahiv a rám lláado nartáB
,arájpátsi iknes avlurođár ne$niN

.ar}ámrok a nöjlű ddah tréáko kannA

42

,tetđit a küđđetel lenneze gidep iM
,ttetíđid teknünneb kotamlazib le€€eM
,ab€ámoh a knüpélel lórknuclop se}éF



.abájrak őlelö dagof molagu} A
,tegele knutdaráf ,knügésküđ ár si naV

,teremsiiklel a etré zamlatuj eD
,dá tóđ sogástárab €o trem ,zamlatujgeM

.tájánéđ gáđro za kuj¤ah nebdner ój ¤oH

43

.arátah tlukno$ men ,gáđro za nav nebdneR
,argáliv őléf a zén lemmeđ-nálđorO

,esétekđer kepén asázár e}éröS
.eségé kosoráv asátnallip emeä

,serih sé ¤an knüven ,nátloZ ,rebme ujfI
,sserek trágus bböt gém zöhknügéső$id eT

,avgof nölüf dsagnár togáliv đége zA
".abdoságoftráp ddev tetemén a tláviK

44

nebböt gém anátU .leheL ttodnom ti}}E
,nebköjef tlov ima ,kéttetđejretőlE
,atlatđagam trézev gerö moráh a iK

>attotídzub tnátloZ lataif a gem iK
,ketléđeb tepéđ kos sigém ,kátlunat tmeN

- ketléti ¤ú n'á}dnim - ttolóđ nebbeđgel eD
am eb ezzejef ¤oh ,atlo$ánat tza iK

.amokal sogáđro tésélü¤ gáđro zA

45

,dnim ,á¤ahneb€eh dnim ,ttodokso$nág mes ¤E
.kniápa topan e kétlügem nese}éf S
,katzok$ánat loha na€omok ttőleléD

.katzorob sé kette nagív tto nátuléD
,nasamlatah gidep ,katzorob ,no¤av ¤U
...nabiarob senéM s jakoT avtagoláV

,rem men inni ika :modnom tza ,kéttet lóJ
.rebme ra¤am men ed ,si rebme nálat aH

46

,kenéselút nélef débe za rám rokim S
,kesétnöđöklef a ,killi tnima ,kettöJ
,téjbbeselej nednim azah a kéttetlÉ
,ténetsi kora¤am a tágam kéttetlÉ

,kangásnávikój a ttel egév rokim sÉ
,kanázuh tsut sognah ár kosukiĐum A

,nebgél a ttogrof gnah tteđeveđđö kos A
.nebé}évrö kenléđógrof a rop a tniM



47

,géssedne$ a ttel ¤an ,si leheL ttollálöF
,kése erközehen rám ti$ik ¤e ahoN

amlatah rob a trem ,kanassagllahle ¤oH
:armolavir ,arjaz tekő etzönötđÖ

,avdnom sigém ne¤el erköteré$id eD
,abmorog €o kötzök tlov mes ¤e nelte¤E
,le ézgév men leheL tedéđeb a gím ,¤oH
.lessétnehhök ¤e ka$ tedne$ a ánravaZ

48

arákolmoh đapok ,¤aN .leheL ttollálöF
,arágus níđaĐór ,eklel rob a tlláđáR
ađújab zrobnozrot nájla epék a nnel S

>ađú nađđohseléđ allákađ getegner S
elef ki¤e gé za rokim tnim ,tlov na€O
,elet nav lallanjah ődzek inlurip A
robátőhlef ekrüđ gem nélef kisám A
.lóbákétáj kőlleđ tá}ráđ ¤an itegneL

49

návllálöf sé ,nassal péđ leheL ttollálöF
,nállákađ ,náđújab ttotímis túđđoh ¤E

,ne¤el avrogom ¤oh ,lavácra ttödőđeV
,nebiteđémret a ikenő tlov za treM
,etteređ táfért a sé tevdekój a ¤oH
>etdeđ abcnár ne}röđ tépék rokne€i eD

,asátnallip emeđ tlov bbaromok léniM
.argásgiv a ttoljah bbákni lánna ekleL

50

,evleme tápuk a ,nepékke gidep tlóä
:evlet larrob tétös tlov gitlüniđ lemA

,erégésđége rám knutti kanáf-kenűF"
,erév kódroh a rám tto¤of si le nálaT

,'ssetlé-netsi ¤an ¤e nav artáh gém gideP
,sektév ke¤el en ¤oh ,kotah¤ah men le tiM

,nebmetđit llá meken inni tréika sÉ
.nebbe innev llek tđér kanra¤am ój nedniM

51

,temén a ,knudéđmođ setemleređ im A
,temémle morava$ lenneze tréikA

,takóđ naltatlém-men ázzoh kajlálat ¤oH
>tagón mogástárab órrof megne eriM
,kanrogós temén a ko¤av ajtárab treM
>kanmorro za tti ¤él ódokalot e tniM



,mogástárab né za llek men iken ahoN
.molámkutáer sé modokalotadO

52

,levdek men megne ¤oh ,alór ketehet meN
...letteteređ sejlet köggüf néklel a nÉ

,anlov a€ús na€o kenmeteteređ ráB
.ablokop a elév tő mántahzúhel ¤oH

,kelénteređ en¤oh ,miejtemén sevdeK
,kenélet kotalán miajpan bbagivgeL

,metehnöđök téđér mogásgodlob kenik S
?menetnöđök men löf ,gem mántahllá na¤oH

53

té$nik nednim gáliv ,temén ,déđmođ robmáJ
,késtnih ardogáđro iakram e$nereä

,dogásgadzag i}}a ,degésőb €o ne¤eL
,tokáĐ ra¤am nednim nöstlötgem giniđ ¤oH

,togárdan őb gidnim deken netsi nojdA
,dogásrotáb đége enneb nejréfle ¤oH

,degét gem nössü en ők}}em sőgröd}}em a S
"!tegésretsem a tze arra¤am a azzíB

kené kidosáM             

1

,arrátah a etse za tlurobár sé ttöJ
,ará€omáĐ rátlo }ođđa sođá¤ a tniM

,akja za tlov amén ,ttozokdámi naklaH
.atjar ahén ik ttöj jahos-őlleđ ¤e kaŁ

,inravaz kátlatá karu ózámkal A
,intalum bbávot rám katdaráfle ¤oh ¤aV

katjub abkiartás ¤oh ,ázzoh a gélE
.katdula pékótlém zohkiamladaráf S

2

,kéttev kanjlakéred takia}ágacaK
,kéttetkef arĐiap úrobmod teköjeF

,lórkáta$ serév ¤an alav katzodamlá S
.lórkápuk sorob ¤an :kizektevök ima S

ttölöf a}ávdaram amokal a lüvíK
.ttötü trobát sojaz geresólloh sehÉ

,takaru za kátdiđ ,katgorák luá}uŁ
.kanat¤ah tsúh sévek €o s totno$ kos €o ¤oH

3

,nösüh a kátráv men leheL ,ú$luB ,dnotoB



,nössüs arkosah a pan őleklöf a ¤oH
,lanjah a atgudik té¤eh arro t€ehiM

.lajjabor kanludni s ,kanálav notáhóL
,ke}égel gerö za ketnem levvdek ujfI

,kenéviv men azah lakkogam totanáB
,násros kenkötezmen inlúsub ttellek meN

.nátloZ imledejef ,dennebet katzíbgeM

4

ergév ketréle sé ketlégednem ,ketneM
,erédlöf anór péđ gásnuK sé gásđáJ A

,a}ámotrat őlüđ kanbábiléd a €eM
.a}átipak a tlov leheL ken€ema sÉ
,epélár erdlöf e leheL rođ}áhalaV
,ebéviđ eb ttolláđ sédőtelligem A

,evdőtelli tlov gem si tsom ,tráj ¤ú si tsoM
:előt tlet ka$ ¤oha ,ne}ekézré €o tlóđ S

5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

suicrám-ráurbef .1848 ,tseP

...KARUßAN SEGÉSŐŁID

 
táh ,karu¤an segéső$iD

?kot¤av ¤oH
a ti$ik ¤e ¤u e-tekđiV

?kotaka{
ólavarka} utavid jU

tsom lüđéK
ed ,arfic men ...arkotomáä

.sorođ óJ

knütrék ti}}em ,e-kotájduT
,teketiT

keirebme knutnári ¤oH
,kete¤eL

kerebme za eb kete¤eV
...abároS

,pén }égeđ a ttodoknámiR
.abáih S

kotáttotrat kankotallÁ
>tepén A

tezif tallá tnim tsom ah táH
?ketkéniT

talládav tnim ,nahorgem aH
,ketenneB



lekketerév tágof ,témrök S
?gem itseF

lóbkóh}uk a arkís a iK
!komojliM

takállivsav ,tósá ,táđaK
!kotajgoF

tágam agam molakla zA
,ajlániK

sálláuđđob ¤an a ttötÜ
!ajárÓ

knutjar katzíh givé rezE
,karu zA

kniá&uk im a kotjar tsoM
!kanazzíH

nátza ,kölev arállivsaV
,ertémeä

tekő ká&uk a ké¤e ttO
...!erdébE

,kaifa&a ...!es gém menaH
!knujllágeM

kebbesemen ,kabboj knü¤eL
>kulánŐ

a bbetneđgel nátu netsI
:even péN

lettelü$eb gem knüjleleF
.eikéN

killi tnima ,ko¤an knü¤eL
,knázzohiM

evdökrö}ö¤ netsi za ¤oH
,knár nezzéN

ótahnednim nebémörö S
levézeK

tsádlá körö erkniejeF
.nezzéteT

sevé reze za küstjeleF
,takoníK

kenérévtset tsom rú za aH
>dagofeB

,tégés€évek itevle aH
,tiremíC

-le knügésőlne¤e sejlet S
.iremsI

kotraka ah ,karu semeN
,ketejőJ

ik kotástju} ,knüzek a ttI
.ketezeK



najá}dnim iemeđ knü¤eL
,kancnál ¤E

a 'rknujá}dnim nav egésküä
.kanázaH

,inzokaráv ár knüré meN
,náropaä

ősék panloh ,nav rokój aM
.nálat đeL

si natsom gém teknünneb aH
,kettevgeM

nezzemle¤ek netsiru zA
!ketkeniT

ttőle .11 suicrám .1848 ,tseP

LAD ITEZMEN

 
!azah a íh ,ra¤am arplaT

!ahos ¤av tsom ,ődi za ttI
?kodabađ ¤av ,knü¤el kobaR
- !kotađđaláv ,sédrék a zE

erénetsi kora¤am A
,knüđüksE

bbávot kobar ¤oh ,knüđüksE
!knüđel meN

,giánatsom knutlov kobaR
,kniápaső kattozohráK

,katlah-ketlé nodabađ kiK
.kantahgu} men nebdlöfagloä

erénetsi kora¤am A
,knüđüksE

bbávot kobar ¤oh ,knüđüksE
!knüđel meN

,rebme gnatib iannoheS
,rem men inlah ,llek ah ,tsom iK

,etelé ¤nor bbágárd keniK
.etelü$eb azah a tniM

erénetsi kora¤am A
,knüđüksE

bbávot kobar ¤oh ,knüđüksE
!knüđel meN

,drak a láncnál a bbese}éF
,trak a itíseké nabboJ

!knudroh tocnál sigém im sÉ
!knudrak igér ,delev edI

erénetsi kora¤am A
,knüđüksE



bbávot kobar ¤oh ,knüđüksE
!knüđel meN

,đel péđ tnigem vén ra¤am A
>zehérih ¤an igér ótléM
,kodazáđ a ketnekár tiM
!totazála¤ a kussomeL

erénetsi kora¤am A
,knüđüksE

bbávot kobar ¤oh ,knüđüksE
!knüđel meN

,kanlurobmod kniajrís loH
,kanlurobel kniákonU

ttellem gásdámi ódlá sÉ
.teknieven tneđ le kájdnoM

erénetsi kora¤am A
,knüđüksE

bbávot kobar ¤oh ,knüđüksE
!knüđel meN

.13 suicrám .1848 ,tseP

1848 ,SUICRÁM KID-15

 
,ajáĐúm tenétröt ra¤aM
.ttodogú} ákos dőséV

ardálbát körö s tza löf ddeV
!topan ¤an a tze löf dséV

,kniápa sé kniápa¤aN
,tdalahle dazáđ ¤e gíM

knim tnim ,ti}}a kenévet meN
.ttala aró ¤énnođuH

,kotajgotta$ ,kotajgottaŁ
,ia}ráđ knitalodnoG

,kobar ébböt rám kot¤av meN
.inalláđ rám dabađ téä

,nabázah a téđ kotajlláä
kotocnál gidde te€eM

nabájákirak őtegÉ
.kotattaris nasoníK

lutneze rám ...!ótjas dabaä
,metezmen ,keletléf meN

,ludnigem rév a nebdevíä
.metet tlohléf a delé S

nabkákinórk a djam llá ttO



,gásujfi itsep ,deveN
nabárólálah a noh A

.tásovro etlel denneB

,nnef tto sélü¤gáđro za gíM
,atógér asákođ tniM

:nelterekis ¤an tléđeb kaŁ
!aró za tludnokgem ttI

,ergév erttet ,kajfi ,ertteT
,totakal a el küjreV

,ergéstneđ e ,arknótjas tiM
.ttokar zék neletnetsI

,nelle sodloĐ a őj ah sÉ
>neđet tim ,kujráveb djaM
,nebkeviđ a }oruđ bbáknI
!nekezek a $nilib tniM

,nebéven gásdabađ a löF
-...!iajfi tnáđle kentseP

nebéhüd tneđ sélüseklel S
.inatídóh knutnahoR

?nelle anlov ttollá ik sÉ
,knálav nerze sé nerzE

nebmeđ nednim ,nocra nednim S
.gnál a tlov setenetteR

ségröd}}em ¤e ,sátláik ¤E
,ajgnah kereze za tloV
sé zohótjas a trötadO
.attotnattapel tájráZ

,aráduB löf tsom ...géle meN
,nav avgof órí ¤e ttO
arávaj kenétezmen treM
.nabiáknum ttozoléC

,abáduB ső za knénemlöf S
,kosas tnim ,knütlüperlöF

abál ¤eh név a lőtknühreT
.ttodaksoređđö mendjaM

lemmörö €o tórí bar A
,le kutzoh lalladaid S
€eh gerö za ze tőnimA
- !tlepennü ttala sá&áM

,ajáĐúm tenétröt ra¤aM
,erdevök tekeze dséV
arátdut gálivótu zA



.erkörö nojllá nattO

,enréf dázzoh ah ,meviđ ,et S
!léntehel ,¤él €évek ¤oH
erézev gásujfi sőh E
.lénkettet ¤an e matloV

,egésrézev pan ne€i ¤E
...telé za nav avzajíd S

,egéső$id noelopaN
!kelére$ mes deleveT

.16 suicrám .1848 ,tseP

ZOHGÁSDABAä A

 
!ebdemeđ knüzzén ddah ,gásdabađ hO

,evdepe dár knutráv giákos €O
,tetrésik tnim ,latlá nejé i}}A

.detré nabgáliv a knüklel ttog€oB

degét nödlöf-negé im knütsereK
,tegésnetsi zagi ¤enelte¤E

,}ávláb dnim ibböt a ,körö ¤av eT
.návllá giedi ¤e ,daksorel €eM

,látlov evtevikmáđ sigém ,sigém S
,látlokodjub niaK sokli¤ a tniM

,kétzegöđ arotib tedeven tneä
.kétsel koréhóh tedesézekrÉ

,dosásodjub uđđoh ergév tnüđgeM
,ttosá trís deken ik ,ttese abríS
ttegév sádoklaru s ,knüttezeveB

.tekéđ i€árik a datlalgoflE

,knu€árik se}évröt im a ¤av eT
,knullá evlepennü lándosunórT

,a€káf mojlim s mojlim dettölüröK
.ajgnál ógobol knievíđ tlú¤¤eM

!gásdabađ segésnöf ,knár stniket hO
,tsátnallip őtetlé ¤e knáer sseV
,lótzálmörö za ¤of €em ,knőre ¤oH

.lótáragus demeđ kéjdoropaä

?dácro za }ávlah trém ,gásdabađ ,eD
?dázzoh tlláđ ekélme disédevneä

?detré tegele gém knüttet men ¤aV
?detléf lőtővöj a tadánoroK



,tóđ ¤e ka$ ...knüdévgem ,timmes jléf eN
,dólđáz gem dstídzom ka$ ,löf dleme kaŁ

,i}reze sé reze degeres đel S
!inre} tladaid ¤av inlahgem đéK

,najá}dnim giláđ ¤e knénsele ah S
,nabjátléfjé lubrís a knüvöjleF

llek tnigem kendegésnelle setző¤ S
!lekknieklel őtrésik ...inedzüK

ttőle e-27 suicrám .1848 ,tseP

LADROB

 
,merev¤ef a nebmezek ki¤E
,metetreveh mes takisám A

,tamodrak motrat nebmezekbboJ
.tarahop keđev ebmezeklaB

,melevné trat men natsom ikA
,menetsi né za tza gem ejreV

...kola¤na sömrök a le ké¤iV
!kota¤i ,mođi tréázah A

,gásnatsom ,mitárabój knu¤I
,gásrotáb tlüsetsetgem a roB
,bé¤e men ,llek ze knüken gideP

.né}eveh abknugam táh küstnÖ

?panloh a zoh tim ¤oh ,ajdut iK
,kanlobod rám nát ,dariv eriM

aráta$ a ik nátza rokkA
!arávaj knázah ra¤am sedÉ

,akolmoh azah a súrođoK
,ado tza kutnof lóbgásdabaä
,gitédnim-körö daram si ttO
.kipét men alór el na¤u tzA

,ra¤am a pénbar ka$ tlov ređ¤E
,raka men ,gof men innel ébböT

,abál a evtev nav gem rám tsoM
.abági tjah mes netsirú za S

,lú} dázzoh ika ,knugásdabaä
,lutgáliv a kitahzú$ublE

,daram men telé s rév nebéviä
!tarahop e tnim ,küjtírüiK

suicrám .1848 ,tseP



...REGNET A TTODAMÁTLÖF

 
,regnet a ttodamátlöF

>eregnet kepén A
,tedlöf-tege evtđejI
tev takomálluh jaliä

.ejere őtíméR

?tocnát a tze kotájtáL
?ténez e kotájllaH

,kotátdut men gém kikA
,kotájtahlunatgem tsoM

.pén a talum na¤oH

,regnet a tlövü sé gneR
,kójah a kandók}áH

,arlokop a kende€űS
alrotiv sé cobrá zA
.gól evpét ,evrötgeM

,zívnözö et ,ik dlobmoT
,tadagam ik dlobmoT

,derdem segés€ém dsatuM
erkegellef a dlábod S

>tadokétjat tlüđőB

ergé za elev dze¤eJ
:lúgásúnat körÖ

,a€ág a lűlöf rábaH
,ajrá kenzív a lúla S

!rú za zív a trézA

.30-27 suicrám .1848 ,tseP

ZOHKOłÁRIK A

 
,kotpak náktir imjav tim ,koda tzA

,tóđ etniđő tlí} ,ko€árik iT
¤av ,gem ketéjnöđök ,kiđtet ¤ohA

>tólalóđlef a ketéssetnüB
,afótđaka za llá ,$áknuM gém llÁ
...llá men meleléf nebmeviđ eD

,séglezih neletmeđ a dnom timráB
!€árik tteteređ ébböt ne$niN

togáriv péđ a tze ,hah ...tetereä
,gér it ketétpétik lütsevöT

,artugáđro za tza kotátbodik S
,kérekrékeđ a tjar tnemtá tto S



lekketisévükse trötgem €emA
...ráj etređgáliv netlehretgeM

,séglezih neletmeđ a dnom timráB
!€árik tteteređ ébböt ne$niN

,kepén a teketit rám kenrűt kaŁ
,tađor segésküđ tnim ,kenrűt kaŁ

nebgé za nnöfado ...kenteređ men S
.takotiajpan kátlálmáđgeM

tóđtelétí ¤an a kotájllah djaM
...lárib tiknednim ika ,lóttA

,séglezih neletmeđ a dnom timráB
!€árik tteteređ ébböt ne$niN

,togáliv kerek a mastízállöF
,ketenelle e-mastízállöF

levéjere-nosmáS kenhüd a ¤oH
?kenesse ketken tnéknóilliM

,tognarahlálah a mastídnokgeM
...?lániajgnah kotajdazrob ¤oH

,séglezih neletmeđ a dnom timráB
!€árik tteteređ ébböt ne$niN

>gésküđ erre $nin trem ,kotízál meN
nasokađőre gem mánzár tréM

e$lömü¤ a ken€ema ,táf a tzA
?nav 'absádahtor ,evrélút ráM
lurájáf ,$lömü¤ a kirégem aH

...ála lluh erdlöf a lutágaM
,séglezih neletmeđ a dnom timráB

!€árik tteteređ ébböt ne$niN

.30-27 suicrám .1848 ,tseP

...{ÉGEL NAłO NATSOM E-NAV

 
,}égel na€o natsom e-naV

,léf ikA
a tto si ráj ők}}em a aH

?lénéjeF
knülüzök le kéjdorakaT

,avá¤ A
ecnemek a eleb kéjjúB

!abákuł

gásdabađ a mierévtseT
,nebéveN

¤úma te€eh a gem kujllÁ
,ne}émeK

?knu¤av kim ¤oh ,gem kussatuM
,kona€O



meledeđev a nekikA
!gof men iK

arsádalej őslegel A
,knulláiK

löf llá ros jú ,knüsele aH
>knunátU

a si daram ra¤am ték aH
:nogáliV

(ne¤el dabađ őttek e kaŁ)
!monáb meN

,ólđáz ra¤am űniđmoráH
!lej ő$iD

ttetíđefgem knüzemledéV
,levőrE

tneđ lóbrop a kütlemeiK
,tada}ráä

sagam a knüttőle jlűpöR
!ttala gÉ

,ólđáz ra¤am űniđmoráH
,jlerézeV

kidek}évsöf mes knüki¤E
!levéréV

men gem bbőle degésnellE
,tahsopaT

ttetsef men eb lekknürév gíM
!arsoriP

silirpá .1848 ,tseP

!MÁZAH ,JLÜäÉK

 
,mázah ,jlüđéK

!azah godlob ,jlüđéK
te€ima ,dáer ráv pennü €O

,rebme ra¤am ttozápip men géM
,lóđ argáđro téh djam €emA
.moirádnelak ie$ől a tniM

!mázah jlüđéK

temén i$éb A
,tteđevgem dnim ki¤e-lőt¤E
za ,ttodokđagurle lütnetsI

,téklel atda kengödrÖ
kosolkopléb e natsom sÉ

:kájtagojruk tzE
gásdabađ a knükéniM"

,llek men aké}rÁ
,knükénim llek gásdabađ a agaM



"!norá nednim gásdabađ sejleT
kantagojruk ¤I

,iárobmic nátás E
?kanáirótsih e egév a đel im S

,takojráđá$ ¤oh ,egév a đel zA
,takojráđá$ ój semle¤eK

,kitegreklE
,kitegrekle lútsodálaŁ

'es¤u avoheJ netsI
!kitegreklE

a evzén arra¤am a đel ze eD
,ajpan e$nereä

!epennü igé kangásgodlob A
inőj gof knézöK

,ajdála$ sé ráđá$ A
!dála$ segéslöf A

:inalóđ knázzoh kangof ¤I
,kora¤am űH"

,ketenneb knutzíb gidnim iM
,teketit knütteređ gidniM
nabbaia&agel ,nabbojgeL
>ttözök kniepén knüttereä
,knulurob erketelbek mI

,gem ketejlelÖ
"!kniaif űh sevdeK

,knükénim bböt e-llek sÉ
?kankora¤am űh knükéN
,köttőle knüledréteL

trop a lórkiúrasrodnáV
kniajkó$ kájla}eL

,iű}ök mörö sé aláh a S
,anuD kidosám ¤e tnim ,djam ke€eM

,názah a in€oflütđerek kangoF
:tezmen a đel sátláik ¤e sÉ

,sátláik sáiró na€o ¤E)
(kango&op kogalli$ a lőt€eM

menivgnas te matiV"
"!ortson eger orP

nabánadjah tniM
- .kniápa ő$id ketgőB

,őremkav na€o knüttözök đel ah S
,tuj ebéđe keniK

rú ató dazáđ moráh ¤oH
,dála$-grubsbaH a noknázaH

kanázah a atóza S
,ajtalodnog ¤e tlov meN

,e}émezré ¤e tlov meN
,lántazohrák a bbesedé €eM

,tőremkav ne€i zA
,tneletmeđ ne€i zA

tnaltadaláh ne€i zA



kujláralked kanóluránoH
!kuzzúh arsrá} sÉ

,er€épennü ze ,mázah jlüđéK
!azah godlob ho ,dnevrö sé ,jlüđéK

ko€árik ttopa$le it S
,nei}}emalav nabápóruE ttI

,knázzohim ketreJ
,tál nesevíđ pén ra¤am ój A

ah ,ajtrat kenégéső$iD
,ketenneb tahlalziH

!knázzohim ketreJ
,knuda t€étrávk ,totđoK

kemíc i€árik tteđevle za S
ttegév asáltópráK

!knüđet ákkáríbalbát djaM

silirpá .1848 ,tseP

...KNÜLÉäEB KAŁ S KNÜLÉäEB TNIGEM

 
,knüléđeb ka$ s knüléđeb tnigeM

>nehip zék a s gozom vle} A
gáđrora¤aM ¤oh ,kájraka tzA

.ne¤el sőh tnim ,afok bbáknI

tsom ka$ !ajdrak kenknügéső$iD
.đe adĐor a rám s létlüđéK

nednim panloham ,kotássálgeM
.đel 'abságávkérek ó zA

,ól sezüt a tnim ,tti kollá ¤U
,rám evlegre} no¤av löf €eM

nneb tto avlobmot sé evgöđsürp S
.ráv arájádzag őge$eF

,táh kogof néret kettet a meN
?inalluhel ,galli$ ¤e tniM
gésneltét a djam kanatjofgeM

?iajrak őlelö náhmoL

,kénlov magam ah ,jab ennel men S
,gáliv a men rebme ¤e điH
ika ,nav reze sé reze eD
.gár evdőlepét nálbaz A

,mitárab né hó ,kniajfi hÓ
,kosas ú}ráđ ttötökgem iT

ah ,meviđ a géj ,mejef a gnáL
...!kotatjar ketniketgigéV



,nasro¤ erőle ,mázah ,löf ,löF
?đnávik notuléf inllágeM

,datjar avtígát nav gem nápuŁ
!cnál a gém evrötle $nin eD

silirpá .1848 ,tseP

RÉHÓH A SÉ łÁRIK A

 
ne€évek ¤an €árik a lŰ

,nekéđ i€árik se}éf A
(!káglođ sajla) karu sagaM
.kájla} tézek ,kiđevlüröK

...dzek ingoni sunórt a eD
?tze azzoko sáludnidlöF
!sádazálpén :sáludnidlöF

.tsámotálmeđ kidoparaß

,totág a zívó€of a tniM
,tocnál a pén a etpétlE
ekéderöt kanájókéb S

!'ebézek a natsom rev¤eF

,nabboj er¤e sunórt a gnI
,nabmottala kango€opmoS
.karu za le kango€opmoS
.daram ¤e ka$ lán€árik A

,¤e za ze ik ,e-kotájduT
?¤em men ika ,tdaram ikA
,rév ajáhur ,óh ajácrO

.réhóh even ,lálah ezeK

!tto¤ahle dniM" :€árik a lóä
.ko¤av lammagamdosám kaŁ

meken ¤av et ,táhet ¤av eT
"!merebme űh ¤enelte¤E

,kodaram tti né ¤oh ,trézA"
",ko¤av mes né ,€árik ,devíH

,evpélőle réhóh a tlóä
.evíh ne$nin kanko€áriK"

,kanráj lürök sunórt a kiK
,ka}rá tnim ,kő kebe¤e meN

,pan a tüs gím ,ké}rá za traT
.kanna egév ,¤emle ze aH

,delevet né matdaram ttI



,tere}ek đda et meken treM
,knükenim llek innel ttü¤E
".knütehlé men lüklén sám¤E

silirpá .1848 ,tseP

IZCÓKÁR

 
,erézev gásdabađ ,ejtneđ knázaH
,knugalli$ se}éf nebjé tétöS

erékélme kenik ,izcókáR hO
!knudakaf avrís sé knulognáL

,látlov ajánotak ken€em ,¤ü zA
,lű tamladaid arákosmeN

,lánladaid a tti đél men et eD
.lűbi€ém rís a le đtehöj meN

ttegév asázohle kandiavmaH
,nesevíđ knánlokodnárazlE

,degét ebdlöf a el kettet loh eD
!mes iknes ajdut men ?doris loH

,lübérök detezmen ketzűikmáä
,si deven gém tlov evzűikmáä

,lütéhret dazáđ a dorís tlődeb S
.Điap tnim ,kiđkef ettölöf €eM

,le tteđev men deklel ,deklel ed hO
>ttetehđev men le kelél ne€I

,leddemelleđ isőh knázzoh el jlláä
.tezöktü za djam kidődzek aH

,ebdezekmelleđ ddev ,tólđáz a ddeV
,déviv nadjah tnim ,knüttőle ddiv S

evtiseklel nognah igálivsám S
.téviđ knügeres gem dstísőrE

,ebéle gésnelle za knunahor S
,zék agárd záđ lú} knunátu ah S

:epék kanlálah záđ knüttőle đel S
.zénađđiv ika ,knützök đel meN

,ajpan knümledező¤ nöjle ah djam S
,epennü ő$id gásdabađ A

:akja kankóillim löf tláik ¤I
!eb etzegév za ,etdzek ikA

.21 silirpá .1848 ,tseP



MODRAK SÉ MEGÉSELEF

 
,nozáh a nav bmalaG
,negé za nav galliŁ
nav nebmelö né zA
>megéselef sevdeK
nedíleđ kájtrat ¤U

,miajrak ótagniR
a totamrah a tniM

.iajbmol af őgzeR

,metlelögem rám aH
?mánlokó$ en gem tréM

,}égeđ men nabkokóŁ
.máđ a }évsöf si meN
ed ,si knütegléđeB
,déđeb giléf ka$ zA

rám elef kisám A
.téđ davlo abkokóŁ

,knümörö im a ¤aN
,knugástalum a ¤aN

killieb si ken¤nöß
!knugásgodlob se}éF

kanmodrak né za eD
,kiđtet mes¤ohes zE
lórlaf a témeđ knáR

.itđerem návrogoM

,drak gerö ,đezén tiM
?knár nesegrém na€O
a nálat ,óh€og néV

?tnáb sétléfmelereä
,srátjab ,et tze le d¤aH

,dekén ze ólav meN
zzű en ,¤av ifréf aH

.tegésretsem}ođđA

doko si $nin gem eD
,denetléf temegnE
déntehremsi neđiH
,temegéselef ráM

,téklel detehremsI
,teklel aktir a tzE

netsi za tőnimA
>ttetmeret takos meN

a nav egésküđ aH
,armorak kanázaH

ezek tájas degéT
,armaladlo lef töK



sé ,tök armaladlO
:iđev ¤í táju$úB
kete¤el ,ketejneM
!ievíh kansám¤E
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ZOHäAVAT A

 
,kenlét név a a}ál ujfI

,telekik sevdeK
gem đnelej men trém ?đdaram loH

?ttelef gáliv A

igér kanráv ,etđöj ,etđöJ
>diatárabóJ

a ttala gé kék a löf dnoV
.tiartás dlöz káF

,tlanjah geteb a gem dstí¤óß
,}égeđ tsom geteB

tto légödlü na}ávlah €O
>néböđük dlöf A

,erőzem a djam zoh tsádlÁ
:doti¤ó¤gem aH

,rís teke}}ökmörö sedÉ
.totamrah sedÉ

,tátrí$ap a laddagam dzoH
,temeretsem ¤aN

arkolad dabađ péđ ikA
.temegne tínaT

,togáriv a le ddelef en S
,tze le ddelef eN

ka$ ti}}ema ,előleb zzoH
.dezek ték ríblE

kanlálah a katdobbo¤aN
,ia}ámotraT

gásdabađ a nakos könneb S
>iattolah tneä

neltődefmeđ kene¤el eN
,ttala rís atđuP

lüődefmeđ kojáer dstniH
!takogáriv A

silirpá 1848 ,tseP



ENETSI KORAßAM A

 
gém si natsom kika ,keűklelsik ,erléF

,ttelef ővöj a kotdut indekletéK
gésnetsi sőre ¤e ¤oh ,ketiđih men kiK

!tetezmen ra¤am a nasodnog izrŐ

taknázah ,enetsi kora¤am a za lÉ
>ezek ia&a ajtrat evlelötÁ

dazáđ segésnelle i}}a teknim nődiM
.ezemledév ő :lehhüd kav tlomortsO

ajrahiv neletké kepén a ,kődi zA
,temeđrop ¤e tnim ,teknim anlov tjuflE
,atrakat knár tá}ráđ ajtsálap tneđ ő eD

.ttelef knüjef ka$ ed ,rahiv a tlobmot S

,ebév}ök tenétröt a éleb ketezzéN
,tákodmo}rézev intálgem ttünedniM

,epék pan a latlá nezívó€of a tniM
.tnána¤ díh}ara atjar kidózuhtÁ

>tevé reze uđđoh knütlélütđerek ¤I
,gem anlov ttotrat tréza givé rezE

,tevér a kütréle rám nődima ,tsom ¤oH
?kenessemetle kobah ósótu zA

,tető kujlomorák en ,tze kujlodnog eN
,lef innet te€i alór ,sálmorák treM

tehzű mes rebme gém ed ,netsi ¤e ¤oh meN
!leviekemre¤ tokétáj so}ug €I

,ektév kos sé ¤an tlov kentezmen ra¤am A
>ő etdevneđtá rám tiesétetnüb S

etré tamlatuj sé ,tlov si e}ére eD
.ővöj a djam đel amlatuj ...tre} men géM

géső$id ...llek denlé trem ,mázah ,đgof inlÉ
...detelé et a neđél gásgodlob sÉ

,gésdőđev ipanzöktéh a rám ré tegéV
!tepennü tlüred péđ a lemmörö dráV

silirpá .1848 ,tseP

KOVÍTAVREZNOK A

 
,éle gésnelle za knütneM

,nartáb erőle knütneM
kotatgolluk lutáh tto iT

,nabámo} dahőle zA



eb atrakat laváké}rÁ
,ketetset ahmol knügereS

,gelem a ¤an ,tú za tlov ¤aN
.ttese lój eđrep ké}rá zA

ttőle gésnelle za nődiM
,aráta$ a knutlláiK

kotatdokđapak abknáhuR
,artáh kotattagnár sÉ

,lűnelte¤ek ketetlökűä
:lutur kotattagébó sÉ

,ketejjől en ,ketejjől eN"
!lutgađropaksup a knüléF

,ődi nav gém ,ődi nav géM
,nepéđ ađđiv knujludroF

neđel bboj lakkos ,nohtto bboJ
>nebélezök ecnemeK

,táku$nak arknutáh bbáknI
,takodrak ebkniezek tniM

aku$nak a ,azah ketreJ
".drak a lö ed ,tísebes kaŁ

tladata$ izétiv ne€I
,knüttögöm kotatláduD
levimledeges netsi eD

,knütző¤ s knützöktügem iM
,karadam sotálagárd it S

,lűgöm knutáh tsom kotjubiK
,tladaid kotzotidro sÉ
.lűneletnetsi kotzóhűH

ti$ik ¤e nabbassal ,óhoH
!ketdnek kájllah ,bbártáh sÉ
,teketdnek küjlü$eb nabboJ

.kendekneletmeđ men aH
ketiđet takotagam kaŁ

,ketilév ah ,ákkodnoloB
tti lemmörösáduJ e ¤oH

.ketettet áddnolob tekniM

silirpá .1848 ,tseP

...MEKÉN ÓLAV {OääA NEłI

 
,mekén ólav }ođđa ne€I

.megéselef sik né za tniM
,ajánrab sik atdameđE

.ajáĐór gáliv a ¤av eT

,matlov ika ,za ko¤av meN



>matdokromođ ti}}a ikA
,metelé za gé sogalliŁ
.metehnöđök deken si tzE

aság€osom demeđ sedÉ
,asárroftúk kenmemörÖ

,detetniket ¤e ré tebböT
.bbeđgel rokim ,đavat a tniM

,bbőle lénim meré si geM
,tődi za tza né merégeM

,mesevdek ,đpél ávoha ¤oH
.meret gáriv námo} dabáL

,kalánraka inré$id aH
,kalántahdnom kenéléfkoS
,kenbé¤e né kaladnom meN
!kenékemer netsi za kaŁ

silirpá .1848 ,tseP

ROBOä TLŐDEL A

 
.néjetet ¤eh sagam robođ ¤e tllÁ
iken ¤oh ,¤eh e tlov sagam na€O
,tnána¤ vö katláglođ kegellef A

.pan a nebléd irá} gem tnehip nálláv S

,robođcré za ttollá nőtet¤eh E
,kala-sáiró sogásótlém ¤E
,drak iúrobáh nebézek ki¤E

.ólđáz imledező¤ nebézek kisáM

?robođ e er¤eh e ttotuj pékiM
za ¤av ,ado tő kéttiv lürdlöf A

¤ú ed ,bbetneđ ¤í ...?el ttese lőbgÉ
.etleme zékrebme ah ,bbasotđagaM

,tlov ajáknum sözök dlöf a s gé zA
>ttodaráf rebme ,ttetíges netsI

ttalaim ,le tlúm ődnetđe záđ koS
.táknum a ézegéveb zék mojlim koS

.robođ a tllá nnöF .ttelgem ergév eD
kinednim s ,etzén s attál apóruE
a tekő atmo}el ,tlojahgem dréT

.ettőle ségetter-léf ,teletđit-léF

.gedir súb amro ed ,¤eh a gém llÁ
?tlov ajánorok €em ,robođ a loH
tđíd e lőtdlöf a él¤irigem náT



!men ho ...?atdagarlöf zohágam s ,gé zA

,álobmorel €em ,ttöj sáludnidlöF
,đév e tő nájpala átagnigeM

,ála tlőd eb€ém a lóbsagam A
.}ávsop a éle}le neb¤löv a tnala S

,robođ ő$id tneđ et ,mázah ,mázaH
,denegnertef ttellek nab}ávsop E

gidazáđ moráh létgeretneh ttO
.nájla komálluh dlöz tdahtor árrás A

tnána¤ úrođok rok¤e tim ,dejef S
,kogalli$déđmođ a nnöf ketzevÖ

iegréf kodnu kan}ávogni zA
.lekkietset adnor le káttotíroB

!mázah }égeđ né ho ,mázah né hO
,t}émezré za tza mezzeven keniM

sádakađőhlef tétös ¤e tnim €eM
?erékélme datlum lübmeviđ kilmO

!le ,le ,đá¤ ,erléf ed ,úb ,erléf eD
,robođ tneđ a rám nabrá$om a $niN

,tő kütlemeik lubá¤á-őtreF
.erőgevel atđit a tő kutzohiK

,tiajgat kussom ,ketrej ,ketrej hO
,neletőlpeđ na€o ,tlov tnim ,ne¤eL

,kinednim insom nestíges ,nöjőJ
.lerrév ifréf a sé le}}ök }ođđa zA

,gof ingo¤ar nebé}éf igér aH
...miasrát ,innehip ,knüjnem rokkA

lűviknoza gém !men ,gém es rokkA
.knár ráv amladaráf gésseletök jU

tnigem torbođ a knünleme llek löF
,tlöködnüt rok¤e ne€em ,er¤eh A

nasogásótlém na€o lür€emA
.argáliv ólumáb a ála ttezéN

,a¤an ,ajarpa kenmetezmen ,löF
,legetđev náhmol ik ,áer ne¤éä
...kizoglod ika ,arra géső$iD

!géső$id ¤av ne¤éđ :tsom kotađđaláV

silirpá .1848 ,tseP



...KNÜGÉSNELLE KNÜKÉNIM RÁM

 
knügésnelle knükénim ráM

>né motál ,gáliv đégE
¤av dagam eb ,ra¤am }égeä

!nékerek dlöf a nezE

kuttotđogem im levikA
,téleté kanknulatđA

:taknukéljah ,takniáhuR
.géle tlov đáróknehÉ

natsom enőj knázzoh ikA
,inatđo takniajaB

:angof tezek knülev ikA
.ifa&a $nin ,tárab $niN

,netsi za ój ,immes ed oN
:llek innel ¤oha ,đel ¤U
taknugam ka$ !le kanaj¤aH
.le kuj¤ah en knugam iM

,taknugam kuj¤ah men im sÉ
>drak ¤e sé zék ¤e đel gíM
,ajnábgem ¤oh ,tza modagoF

!tra¤am a ajtnáb ikA

ed ,knümlerüt im a uđđoH
,knudakafik ređ¤e aH

sé má uđđoh nátza rokkA
.knugarah a őtnetteR

,knigésnelle za kájtahduT
,turobáh knülesiv tniM

,kétdelefle rám gidep aH
.tuj ebköđe djam ,nav lóJ

,tekő küjrev-küjtüle ¤Ú
,dakađgem knümlerüt aH

kujlánjasgem si knugam ¤oH
!takatluromo} }égeä

silirpá .1848 ,tseP

ARÁLÁLAH ÚIFSIK

 
,lübő$löb a kettevik ¤oh gilA

>kettet abósropok ,ak$úif siK
?dönőj argáliv a ótlém e-tloV
?kendetelé divör tlov anđah iM



,létlé tegele et !sédrék aglaB
>dá€áp eb dézegév ramah imráB

rábmá ?et tima ,gem etré men }áH
.tálláv ettetibrög gésnév őséK

nebdetelé atruk detrégem eT
,tásádamátlöf tezmen ra¤am A

si dagam s ,tjaz tneđ e dattollah eT
!gásdabađ a nejlé :dattotláiK

silirpá .1848 ,tseP

NÁB KNÁB

 
za tlov €árik tto¤ofe¤Ü

,erdnE kidosám A
za ttogođuđ ttala $upaP

>ettetmeret-netsI
za attotrat egéseleF

,táráđőlpe¤ gáđrO
rékeđ a má si ttegle¤Ő
.dázzoh djam ,delüt djaM

,ezek }ođđa za zék egnöß
,ar}ámrok ólav meN

kengésegnö¤ a gém ah táH
!ajráp a gásđonoG

}ođđa đonog ,€árik erdnE
,degéselef et A

,dúrtreG even ,đonog evíä
.temén esételüä

takora¤am ój a dúrtreG
,ettev es abá&uK

lurgásótlém ,lurlatavíH
,ettegevetel-eL

agam a gem ebkö€eh A
,atkar tá&úpereP

anóv ketđev ,nóv katdaraM
!'abkojázah a ttO

kenetdevneđ sétrés ne€I
,kogásaru ¤an A

ttedevneđ gem pén }égeđ A
,togásajnovazzúH

atdanetsi za ttedevneä
,epén ra¤am avrÁ

,náftđerek a sutđirK a tniM
>epék a tlov na€O



,tóda kos a ettezif ¤U
,tdelűd emeđ a ¤oH

,arámáđ molagri tlov meN
.telűrö}ök tlov meN

€i lóbravdu i€árik A
:kettöj kavađ sajá{

,ssezif ,zzoglod ,tđarap ,zzogloD"
"!gem jlögöd nátuzA

tekéléffe za na}áhéN
,ergév kátlakosgeM

setenetter ketzektevöä
,ersévükseeđđÖ

ik küjröpöS" :káttodnom tzA
,tazáh i€árik A

¤oh ,témeđ a enneb i}}A
"!tazála¤ názagI

nápsirodán a ,náb knáB kaŁ
,tekő attatzótraT

nát ¤av ?trekis e-tlémer meN
?tekődi bboj tlémeR

...tégéselef a rokim eD
...!tenétröt ú}ođI

...?mezzegév ¤oh ?mejdzek na¤oH
!temén ,deken jaj oN

tégéselef a kannáb knáB
e$$ö én€árik A

laddóm rotal sokađőrE
.ettetisőlpeđgeM

,ój sé ujfi ,}ođđa za péä
!agáriv ko}ođđA

avbodeleb ,avropitle S
!abáras tezőtreF

jréf a tídro "!mitárab ,löF"
,nabátlov ¤an ajníK

,sálláuđđob a nemekleL"
>nav lálah nomodraK

nesene¤e ,mitárab ,löF
...abzáh i€árik A

sé záh€édrob ?záh i€áriK
"!ajá}at ko}áviÄ

nabtropo$ ¤e ketnemeb sÉ
,abkal i€árik A

nepé karu temén a ttO
,avgacak ketlöĐőD

kanra¤am a gím ,si rokkA
,kátlaf tékté ,tároB

tetezmen ra¤am }égeđ A



.kátlofu$ lütteđeV

kora¤am a má katllágeM
,nebépezök záh A

ők}}em ¤e-¤e kenkinedniM
>nebémeđ ttogolliV

géstemén a tnekköh si geM
,rokke tesevek ¤E

nebéjégég ,ttovi ikA
.rob a tláv éttecE

tedéđeb a gidep etdzeK
,náb knáB ,rodán a 'gaM
kanáravdu s kanén€áriK

:návnávik tétse óJ
,togástalum ój ,tétse óJ"

"...ke€émeđ segéslöF
,kotraka tiM" :én€árik A

"?kegédnev naltaviH

,dogof indut lannoza tzA"
,"kaltaráv ákos meN

meléđeble" ,náb knáB tleleF
.kankaru ze s dekeN

!kolo$narap teteletđiT
,netti llá tezmen treM

a sé tezmen ttotnábgem ¤E
.netsi ólláuđđoB

?tti kegédnev a knu¤av iM
?keténnel it men sÉ

naltavih a tti kot¤av iT
!kegédnev naltáláh S

it s teketit knutdagofeB
,teknim ketetreviK

kotáđđi sé ketiđe sÉ
.teknürév ,teknütseT

za ze trem ...ketétte ka$ eD
.kottalaf ósótU

,nabkotajáđ nav tsom imA
!kotdalufgem lüttE

et ,gem đlah et si röđőlE
!ahjađ temén ,dúrtreG

énőtírek s én€árik eT
"!atjar ...!neb€émeđ ¤E

tén€árik a ajdrak náb knáB
,atrájlatá gem tÁ

tegéstemén a gásra¤am S
.arájdrak dnim at}áH

lesséköđgem ,atríb ikA



>ázrole tételÉ
...ttetehköđ men ika ,tlahgeM

!gáđro za tlutđitiK

sujám .1848 ,tseP

...TEMÉN A ZA LÉäEB MEN TIM

 
,temén a za léđeb men tiM
!gem éntü ali}netsi zA

:gásbávs a iletevök tzA
.tágássóda za küsseziF

,ik si dsezif ,datláni$ aH
,ik si dötlö devle} a aH
,ejéleb si đdebeggem aH
...!eréllepmih attagubE

,knütezif men nelgidep aH
,knükenim jaj ¤oh ,ajdnođA
,arra¤am a dlük túrobáH
.ajlalgofle taknugáđrO

,tadá}avruk a dolalgoF
...!taknázah im a má men eD
,kennezi kő knüken tadaH

.kennem neteh arlú} ¤e kiK

,dagam gem dzúh ,temén ,nassaL
>đdaka erderebme ne}}öK

,'ebdörőb a đréf men le aH
!előleb im knuzúhik djaM

,inzólokó$ kotatlov ttI
?inzokadah köttöj natsoM

,ketejőj ,nav lój ,táh nav lóJ
.gem ajnáb ik ,kilávle djaM

,moda to$ánat ój a tzA
,nokabálaf ¤an ketejőJ

,ketessehpél takúđđoh ¤oH
.ketenneb knütegrekgem treM

,knutatlém si men errev¤eF
,knuzotobik ,tá&uk a tniM

,llek 'es nabboj ,knürevik ¤Ú
!le kiđla mes knápip a géM

sujám .1848 ,tseP



LAD SORIP-ETEKEF

 
,tníđ dlöz-réhef-sorip a tza le kotáj¤aH

!ejedi za trájeL
:tetezmen ra¤am a tsom itelli níđ sáM

.etekef sé soriP
,arsorip-etekef taknialđáz küsseF

.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM

,nebépezök regnet knu¤av tegiđ }i$iK
,damát rahiv sőrE

kájlomortsogem sé kenőj lőlefnedniM
,tamázah kobah A

,arsorip-etekef taknialđáz küsseF
.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM

?e-knülüđék im sé >gésnelle za lüđéK
?}ámrok a láni$ tiM

kiđla ne€ém ,ne€ém ,kéndökrő ¤oh ,tt€ehA
.ná}rot azah a nnöF

,arsorip-etekef taknialđáz küsseF
.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM

tnala tti gidep im ,kiđla }ámrok a nnöF
,knülöĐőd ,knudagíV

anlodnog men netsi moráh a dnim ahtniM
.knülevim ka$ ,lassáM

,arsorip-etekef taknialđáz küsseF
.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM

!rok úromođ a za ,$áhoM tuj ebmeđE
,knüttet ¤í si rokkA

lürök karahop tlet lánlatđa ttetíreT
.knütdelef tjab sé túB

,arsorip-etekef taknialđáz küsseF
.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM

gásnalatdnog ,ekpel akrat ...!$áhoM ,$áhoM
,knüttőle ttödökpöR

nálđoro köröt a rám gidep ,kützű tzA
.knüttögöm tlüdőblE

,arsorip-etekef taknialđáz küsseF
.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM

rezeđúh tnigem loh ?$áhoM jú za đel loH
,le đév zétiv ra¤aM

le avtírob tánór ólú} erkedlöfréM
.levérév ólmoiK

,arsorip-etekef taknialđáz küsseF
.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM



¤emel tnigem loha ?$áhoM jú za đel loH
,ajpan azah a djaM

ébböt ahos nálat ¤av givé záđmoráh S
!ajtatum men tácrA

,arsorip-etekef taknialđáz küsseF
.asros tezmen ra¤am a đel rév sé đá¤ treM
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...äRÉSIK TRÉIM

 
,nomo}-netpél nednim đrésik tréiM

?teteređazah sáknum eT
meken dotatum trém lappan-lejjÉ

?tedepék ttotírob laddnoG
,melevné ¤av tti ,¤av tti ékkörÖ
.memeđ mo}uheb ah ,kaltál si ¤U

,kévet trénoh a tim ,sévek ,moduT
,tlet i}}ema ,mévetgem eD

,ejere za bbo¤an kenika ,naV
>tlevim tebbesevek sigém S

tedepék melőt le dstídrof ,kelréK
!teteređazah ,erődi ¤e kaŁ

!ko¤av ráglop ¤oh ,mejdelef ddah hO
,dlöf a tíriv ,đavat a ttI

karadam őgnez a s talligáriV
,tlöteb tedlöf-tege alaD

,kemelleđ sajá} e ,kőhlef }arA
.kenegnel namádiv ttölöf mejeF

!ko¤av ráglop ¤oh ,mejdelef ddah hO
enetsi kenteđétlök A

né atnári >mázzoh se¤ek na€O
?e-messe abgásnaltáláH

,tamotnal maj¤ah inlegetđev ttO
?dakađtéđ ajrúh djam lótúb a gíM

!ko¤av ráglop ¤oh ,mejdelef ddah hO
,mesevdek s mogásujfi naV

lánik lakkáró tlalgof ebkö¤nöß
,meleređ a s gásujfi zA

,kévev men le tim ,aró nednim sÉ
.géssövdü körö ttolrazaple ¤E

,gásujfi :ttü¤e rédnüt i}}em ,haH
!meleređ ,teđétlök ,đavaT

?inalláđ melőt tekő maj¤ah lE
...mezek lú} av¤áv konátU

...kotorak kotástju} ...mázzoh ketreJ



!ko¤av keteit ,gem ketejlelÖ
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EJÜKSE łÁRIK A

 
€árik a tdüksegeM
:kanólđáL ida}uH
,ergé za möđüksE"
,erénetsi gé zA

".kalgof men inatnáB

aráduB löf lüđéK
.ólđáL ida}uH óJ

,lef jnem en ,lef jnem eN
leddetelé ¤él eN
!óđtáj neűmle}}öK

,rávaduB đel demreV
,đ¤ém ah ,leseeleB

,nabdárgleB nnel jdaraM
,naltázah ssodjub ¤aV

.zétiv lataif péä

dekénet gém aroK
,el dönnükef abríS

ittolah neletkÉ
intírob tődefmeä

.erdiemeđ sekÉ

,ezétiv péđ mázaH
!aráduB löf jnem eN

?tto golliv im ,dotáL
...dogalli$ et a meN
!arágus drábréhóH

kotsádógga aglaB"
>megne le tđeji meN
,kot$ánat mönöđöK
,kollá men áer eD

.mennem llek löf ,ke¤eM

nav nabrávaduB néV
>mo}ođđa}em ujfI

ablálah záđ detrÉ
,avllá mes gem kénneM

!mola¤na semlereä

natto lurlálah eD
,tehel si men ,$nis óä

,meken létdüksegeM



međih né s ,mo€áriK
".tedesévükse tneä

lammolazib semeN
,ttemret náduB ólđáL

,ko}áviĐ a kássÁ
kotássá ,kotássÁ
!temrev a ajálA

nélbek a}ođđa}eM
,ttetehnehip mes geM

lübége emlereä
:lüdéđ ablokop €éM

.ttetettev ebcölmöT

megne kotbod tréiM"
"?ebcölmöt etekeF

nelle do€árik treM" -
>nebdeviđ kédnáđ naV
".evgeđgem degésüH

!nelle mo€árik nÉ" -
!őgeđ tegésüh nÉ
,menelle tóđ jlemE
,meterémsiikleL

.őle jpél ,móríb ¤éL

,kiđla ze ,tagllah zE
kemre¤-őme$e$ tniM
,nebélö ¤ál aj}A

!ne¤éđ ho ,temegne S
.kenrev er$nilib ttI

malór el keté¤eV
,tasav sádĐor a tzE

ebé€eh kotájda S
erémledév mázaH

"!tamodrak őlködnüT

,zétiv ój ,đtehléđeB
,dár tagllah mes ikneS

,kátku$eb döcölmöT
,tá$luk inludrof dllaH

.tráz a ingorokiŁ

,kát¤ah giákos meN
eđđéme tágam ¤oH

kangáđrora¤aM ¤aN
,agáriv kibbeđgeL
.ezétiv bbo¤angeL

"!ik etđöj sé ,löf jleK"



"?táhet ko¤av dabaä" -
,dabađ €o ,đél dabaä" -

ttala aró ¤e ¤oH
".dápa loha ,¤av ttO

?megne kötlögem ?tiM" -
,eréven tneđ mápA

...!gésđérem tlürő zE
,gém avtagllah mes iK

.evlétile rám sÉ

kansonáJ ida}uH
>ekemre¤ né ko¤aV
ketennet ¤í meleV

ketenneb tnetter meN
?even netsiléf E

,ikráka kénlov eD
,ko¤av naltatrá nÉ
erétgév €árik a S
,etrégi levüksE

!gof men inatnáb ¤oH

,gáliv đége ,gem dllaH
:kotláik dázzoheT
,tedetih ár dda ¤I

tekesévükse aH
"!ko€árik a kenđeT

tida}uH zétiv péä
eréret ¤röß-tneä löF
...kortal a kátlocruH
kotraka si tebböT
!erév t€ofik ?induT

a ttopa$ rođmoráH
,zehéjef a réhóH

,lé gém zétiv ólđáL S
,léđeb ,kotájllah s ,lÉ

:zehpén a lóđ pékkE

>ko¤av naltatrá nÉ"
,mektév si anlov aH
,etré rám metdöhnüB

'ebémletré }évröt S
"!me€émeđ rám dabaä

,zétiv ólđáL llálöf S
,abál kiltobgem eD
ređde¤en nebétse S

retsem a ázzoh tjuS
!ajgável téjef sÉ



a tlov nebőnemeL
,acra tlov sorip ,paN
ttetev laggarah daV

tetetniket ősgéV
.arcaip serév A

€o pan a tlov trézA
,nebévdek sogaraH

,tto tllá ka$ pén a ¤oH
ttotát tajáđ nőrem S

.nebgésnelteteheT

!rokka metlé men tréM
!natto matlov men tréM

a nóv mattotláiK
arkólumáb aváß

:nabmamladjáf tteđeV

,nav denetsi ah ,löF"
e sé ,pén ra¤am löF

nattogel t€árik zaG
naltatrá za kustjoF

"!ebérév tazodlÁ
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...KEKLEL EPRÖT A ,JAF AVÁß A

 
,keklel epröt a ,jaf avá¤ A

takogam kilne¤éđ men kiK
tnal a nebmezek ah ,indapáS
,da tognah bbeđérem ¤e-¤E
kanrahiv őteglezök a aH

,eleđ ódnomríh tnirégeM
a ,rádm ttopakle tnim ,molad S
.elev lláđ absagam lőrdlöF

,gém nav nebőlüđék ka$ đév A
,tebe¤e el tíkađ men sÉ

,tóđ sognah ¤e-¤e lórmakja tniM
>televel ¤e-¤e lórkáf A

levéjere nednim ah djam ,haH
,inetlövü sé inlúd goF

a s löf ajtagrof té€ém meviđ S
!ik ipét lütserekö¤ táF

,rokka ketđet tim ,kotodnom tiM



iakras kangáliv a aH
lütségröd}}em ,lutsáludnidlöF

,inagni kangof gem lőbőT
,talládav ¤én tnim ,đeveđđö aH

,mele ¤én a dnim títđup sÉ
djam tamotnal ttotrám ebrév né S

!metegnep lekkezek seréV
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AIRTäUA

 
,meláĐureJ tlutđuple tnékiM
,airtđuA inlutđup đgof lE

,iókal kenmeláĐuréJ tnim S
,diajráđá$ kenđel kótufnödlöF
!kettözödlü sé kótufnödlöF

,ketejlüđéK
,kenetsiléf ttodoklavuflöf iT
,llek kotontuf s ludnok aró zA

kanazzúz en le ¤oH
...iajmor sunórt ólmo zA

,ketkenit dabađ men inđev ttO
a llek inlé nađđoh ,inlé ketkeniT

nátu sákuB
!nabromo} neltegév ,nabromo{

,teketiezek kotássom abáiH
,kosutáliP suicnoP iT
,togáliv a kotájtahtímÁ

,ketenneb remsi s netsi za tál eD
>mele¤ek ébböt arkotomáđ $nin S

e-ketlemedré ¤aV
,lőbé¤ek gé za si ti}}a kaŁ
?lojahgem láđjah ¤e lőti}}emA

kotamladoriB - !meN
,ajáirávlák gásdabađ A

,kota¤áv nednim tlov sádoklarU
,tako$áknuM ketetleme trézE

,tégelem ,tágáliv melleđ a ¤oH
tájótđavlolöf e ke$nilibbar A
,ála dlöf segés€ém ketéstjerlE
nájub nebgéstétös a ettölöf S

,agáriv kokonraĐ a késsehđé}eT
...gásatub ótđabbiĐkelél s -tset A

,tágoj kepén a kotáttolbarlE
,tie$nik kotátpolle sÉ
,kájmarah sorobíb iT

!kojavlot ttozánorok iT

tno¤av ttopol a eD



>lakkotagam ketiđiv men lE
neletzemléF

teketit inrevik kangoF
,kólavttala ttedeklemelöf A

la¤na sodrakzűt a tniM
.lubmo$idarap a távÉ-tomádÁ

tnékim ,kotajludloK
!kotattaim kóillim katludloK

sé kotgof inludloK
,tánĐimala ketre} meN

dnim za ,kotludrof zehika treM
,tlov ajtazodlá kankotigászaG

,ketenneb gúrle ,pök kotáR
!le ludrof avdorodnu sÉ
,ketetđev nehé pékke ah S

,kanalláđ kólloh erketetsetgöD
za rebme ne¤él en sé đel men treM

>nessemetle ika ,ttaim talátU
kotorís djam đel armo¤ kólloh A

!aktá kenkepén a kötődefmeđ sÉ
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!LÖF

 
,kóknajaf knutlov ákos gélE

!kánotak erétgév knü¤eL
,lóbá€uruf a rám tlov gélE

!kánosrah ,gem kotajdaiR

,kangúr lutáh ,kanzofop lőlE
?gém e-đrűt si bbávot ,mázaH

levévök}}em gím ,löf đnabbol meN
?gé sogarah a tjú¤ men löF

degét kanríb táh ,metezmen hO
inatrat nekéf ékkörÖ

keűviđsik s keűjef¤an A
?iavađ (káribalbát A)

,kiléđeb kő tnima ,nav ¤ú ¤aV
,ra¤am a rám tlujafle ¤oH

lóbgásavá¤ ,lőbgésegnö¤ ¤oH
?raka men ,ríb men inlocraH

gásguzah zag se}}eđ ,gásguzaH
>arokka ,ketevle} a tnim S

,pén ra¤am a kizbah men ,gĐep meN
.arob tnim ,sezüt ed ,sedneŁ

rám kénetnö ka$ ,crah anlov kaŁ



!kénetnö ka$ráb ,teknüréV
đel geđértloh ,kotájtálgem djaM

.gésnelle ¤e lőtppe$ nedniM

inzoh er}éfpan ,mázah ,sseiS
,tederíh ólóđargáliV

}ámrá temén ,moráj temén tiM
.ttetemetle sé ttolbarlE

,lőb€evüh a dodrak ik nöjjőJ
,pan a lűzök kegellef tniM

,kanlúkavgem s gem kanajlúkaV
.kanatnallipáer kikA

,kóknajaf knutlov ákos gélE
!kánotak erétgév knü¤eL

,lóbá€uruf a rám tlov gélE
!kánosrah ,gem kotajdaiR
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ESÉZEKLELÖ GÁäRO TÉK

 
,ramah men ráb ,ttöjle ődi za sÉ

nődim ,gém nősék si men eD
,nől avtagllahgem gásdámi tneđ A

...!ra¤am ték a dnim ttel é¤¤e nődiM
,létreveh nabrop a gidde iK

!€édrE ,nöknülebek evlözövdü ¤éL
,erévtset péđ agárd kenmetezmen hO

,erélebek derévtset jlúmis ,jlúmiS
...rev nesedé €o tsom víđ a neb€emA

!ređrezezáđ ,rođzáđ evlözövdü ¤éL

,knüsézeklelö kiselój iM
...!knütsék giákos ne€im sigém S
ergév ttöjlef ,¤ednim ,¤ednim eD

,ergé za pan semledező¤ A
,tüs arkniacra tlumíseđđö €eM

.ttünednim tiráđ tekű}ökmörö S
,teke}}ök e dstnáb en ,pan hO

,kenegner nokniállip tsom ke€eM
teke€emA

>ttetetgepe$ mörÖ
nelgiegév kangáliv a d¤aH

,nebkniemeđ ingo¤ar nattO
...!gédnim ingo¤ar tto d¤aH

.gédnev aktir €o ze nebémeđ ra¤aM

!knudaram ttü¤e sé knu¤av ttü¤E
ika ,gdörö $nin sé netsi $niN



intíkađ ánríb lejjéđ témsI
.knurak őzeklelÖ

,đel ¤e si knósropok ,knő$löb a tlov ¤E
...zehketezmen tloh a knulláđel djam aH

>lutlálah a ébböt keléf men né eD
ludrála$ ne€imráb ejlesiV
,tágam sros }okézotláv A

.tlálah men ed ,nálat knupak tebeS

,rahiv ,đtehöj rám tsom ,đtehöJ
,dogarah rám küjgetter meN
,ttodavlo é¤¤e gáđro téK
,ra¤am a ttel drak ülétéK

,gáv si arlab ,gáv si arbboj €eM
!tásápa$ kizré djam arlab-arbboj sÉ

latlá nógáh€áriK a jlláđ ,meklel ,et S
,lavágálivrédnüt kenmiemlezrÉ

,teke$nik e tto le dróđ sÉ
,tegerö ,tajfi gem zzokédnájA
,gem kinednim kéjdogadzag ddaH

!kenke€ekéđ a dda téđér bbeđgel eD
,tekerev¤ef €ekéđ a gem dlokóŁ
,kenejlöködnüt lutdokó$ kozA
,tőre-sőh et jre} lótkoza S

!ttőle gáliv a kilködnüt ¤u €eM
,teke¤löv a dárájeb ah S

,ttelef kiecréb gem jllá s löf jlűpöR
,táif kánór a kéjremsigem ¤oh S
.bábiléd a tnim ,lekkömeđ láđđtáJ
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...MELEV ßAV MEN S KOßAV NOTU

 
,melev ¤av men s ko¤av notU

,mesevdek péđ ,mola¤na óJ
temisépél ,modut lój eD
.demelleđ irésik neviH

,mesedé ,mántahdut tza kaŁ
?melev đráj nabkala őniM

lattalli €em ,¤av őlleđ e náT
?lammajah kiđtáj s mázzoh lűpöR

nálat ¤av ajríp }okla zA
?nátazotlob gé za ttomA

€em ,galli$ itse za nát ¤aV
?levöl trágus tsüze máeR
natto ik ,¤av akrádam a ¤aV

?nabrokob a tagloladgem ¤U
,tti ¤av gáriv }i$ik a ¤aV

,tiemeđ már itev ¤ú iK



,el jröt ho :ánadnom ahtnékiM
...!erdeviđ ¤ét ,laddagam ¤ív sÉ
,meken gem dgús ,meken gem ddnoM

?mesevdek sedé ,¤av ki€eM

.6-5 suinúj .1848 ,sörők¤aN

NEMEDLÖFŐLÜä

 
,noját a neze né mettelüđ ttI

,nogásanór ¤an péđ idlöfla zA
,e€eh mesételüđ soráv a zE

,elet nóv laválad mákjad ahtniM
:ráb ttozgnahle ,tlad e mollah si tsoM

"!rágobere$ agrás ,rágobereŁ"

,kemre¤ sik tnim ,nenni le metnem ¤U
.gem mettöj ¤ú ,rebme ttelgem tnim sÉ

le tlet ődnetđe đúh atóza jeH
...lemmörö sé lavúb avdokargeM
!rájel ¤oh ődi za ...ődnetđe đúH
"!rágobere$ agrás ,rágobereŁ"

?kasrátóđtáj igér it ,kot¤av loH
!kassál si te¤e ka$ ketelüzöK

,mettellem tti te€eh kotajlalgoF
,mettel ifréf ¤oh ,le mestjelef ddaH

...rám nav vé tönođuh nomalláv ¤oH
"!rágobere$ agrás ,rágobereŁ"

,nokagá za rádam nalatgu} tniM
,motalodnog dökpör er€eh-lür€eH

,tekélme péđ kos a itegedeä
>tezém a lórgáriv a hém a tniM

...rájeb te€eh sevdek igér nedniM
"!rágobere$ agrás ,rágobereŁ"

,arjú mettel kemre¤ ,ko¤av kemreß
,avjúf topísafzűf kologavoL
,nápirapdán jaliđ kologavoL

,návik inni mavol ,kém zohu€áV
...rá&eB i¤ ,mavol i¤ ,mattatigeM
"!rágobere$ agrás ,rágobereŁ"

,óđgnarah iletse za lúdnokgeM
,ól a sé savol a rám tdaráfiK

,mákjad đev ebélö ,ke¤emazaH
,nákja kizgnah atón ótatla zA

...rám ko¤av nabmoláléf s motagllaH
- - ..."!rágobere$ agrás ,rágobereŁ"
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KAJFI ISUICRÁM A

 
nebéjedi knugásagloä

,tléđeb ka$ rebme nedniM
kik ,kőslegel a knálav iM

!trénoh a knütrem inneT

röđőle löf kütleme iM
,tájalđáz sévkele$ A

lakknujaz löf kótđair iM
!tázah a lóbámlá ¤aN

tlov ósropok €em ,tedlöf A
,ttolah a tezmen ¤e nneb S

¤énnezit sé ,küttelligeM
.ttogobodlöf víđ mojlliM

émmelezré ¤e s ávóđ ¤E
,azah a eđđö tdavlO

,"sélűseklel" melezré zA
.alav "gásdabađ" óđ A

,tlov }ávtál péđaktir ze hO
,gáliv a lünév ah djam S

kankákonu za kájdnomlE
.kápa¤an a trok a tzE

,knutllá nebríh ,neb$eb im sÉ
,meledzük a ttotrat gíM

kenknürih ed ,kenknü$eb eD
.neletrih ¤an ttel egéV

a ,náta$ a katlov men kiK
,kenettöj zohladaiD

,takúrođok a kédeđle S
.kenetré zohóđ a treM

,t€of crah a gím ,€em ,geres E
,tdula ¤av avjub tlov lE

:lánladaid a ttoguz ¤I
!turobáh knütlesiv iM

,ketéit a táhet ne¤eL
,réb a sé géső$id A

im knédzük men ...iken netsI
.tréjid mes ,-géső$id meS

,djam llek innet arjú ah sÉ
,knüđel tto arjú rokkA



ketkenit s tjab kanknugam sÉ
.knüzeređ takúrođoK

,tríh ttopol a ketéjlesiV
,takorébab ttopol A

lőrketejef im kujgof meN
.takoza intaggađeL

,tamlatuj im knülel nabbA
:noza im knuđogu}geM

,géső$id a si éikráB
!nođah a éázah A
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GÁSNUKSIK A

 
meklel ,mevíđ avoH

,tto¤ávađđiv-ađđiv nannohnednim ,gidniM
,tédlöf mesételüđ ergév mattál arjU

!togásnuksiK péđ A
,tánór a matrájeB

,ajrak anuD-ađiT a lelötá te€eM
,tékemre¤ óg€osom sevdek tnim ,nebélö S

.ajtrat ¤ú ,a}a zA

a tnigem ko¤av ttI
,nabájaz sökörö telé isoráv¤aN

za nnelado si tsom metelezpék ed hO
>nav nájánór dlöflA

temiemeđ itseT
,kezén leviemeđ meklel sé ,mo}uheB

za nűrö}ö¤ nepéđ kengebel mettőle S
.kekédiv idlöflA

,nav pézökrá} órroF
arágus >éleflöf pan a kidokđapaK

lennözö őtegé €o ,ősegnál a tniM
...arátđup a kilmÖ

,melűrök nav atđuP
,eđđem kotál si le ,atđup uđđoh seléä

a gé óljahel a loh ,giádo đégE
.eđđö davlo leddlöF

nökőlegel gadzaG
,€öbőg a reveh tto >lütđerek tú za điV
tsom tđa¤of men tréza ,gésőh a őnekkeR

.löbőzem révök A
lánáladlo }éreŁ

,nábus ttetíretel sá€ug a lákidnuä
kanatnallip si men ,káhmol si iá&uK



.nátu ózatú zA

no€ápal a nettI
,ajbah ludzom 'es gem ,gigév kilú} ré ¤E

rádamđálah ¤e-¤e ah ,na$$ol rokka kaŁ
>ajpa$gem lavá}ráä
,ajla za }évöf péä

,erékenef agrás intálel neđégE
karagob ótuf a s kácóip atsul A

.erégeres akraT

dlöztétös a néléä
,ajtagotju} táka} még ¤e-¤e tzök akáK

a ála zív itü tárro uđđoh ebzöK
,aj}a kaifa€óG

nátza sé ,le} to¤aN
,nese}ék zénlürök s téjef ilemelöF
cibíb neletnémöt gidep notrapzív A

.nesevresek tagjaJ

sagá ¤an ¤e ttomA
,ttetehel sagátúk rok¤e ,núromođ llÁ

,ttolmoeb rám menah ,rödög a ettelleM
>ttedesepe¤ si eB

izén evgneremlE
,tobábiléd lovát a sagátúk a zE

téléffa đih ?atjar tehzén tim ,modut meN
.ttotál tegele ráM

bábiléd a nav ttO
,tebe¤e ttopak men ...néléđ rátahtál A

tza ,löf tleme tádrá$ név ttopokttötü ¤E
.ttelef dlöf a ajtraT

lüré¤ gem erremE
,đévle si amo} a ergév ,őlegel A

tekim ,kendekleme kobmodkomoh agráS
.đévléđ a tnöd s típÉ

¤e-¤e arákos ¤aN
,kolazak sé ká€gob ,lef zedenüt a}aT

avrogom ¤e tto-tti ,gorák ujrav kotjaR
,gorava$ rodnomoK
kedlöfótnáđ regneT

,azúb ttodlá kotjar ,téđetređ kendejreT
a takiađálak ,kanaljah élefeL

.azzúhel gam zéheN

ttözök azúb dlöz A
,kanli} kogáriv kék sé ko$apip soriP
,aĐóreksüt söröv-tétös ttoma-ttimI

.galli$ őzrév ¤e tniM
,etse za gelezöK



,kegellef réhef a kandosa}arageM
,knüttölöf le ¤em ¤u kinednim !kőhlef péä

.egerrédnüt ¤e tniM

,soráv a tto ergéV
,lavá}rot €omok ¤an ,molpmet a népezöK

komlamléđ a négév soráv a téđanaä
.lakkálrotiv seléä
inllá keteređ ¤U

,tekeze mezénle !ttőle komlamléđ A
aj}áh er¤e ,aj}áh kojálrotiv tnimA

.tekerek}ágic A
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PÉN RAßAM A

 
,aráhalav dabađ ,pén ra¤am a dabaä

,arábál ,erézek ketrev tocnál keniK
,atnov tágibar a lavákered tdebrög S

.anlov ttel rebme men sé tallá ka$ ahtniM

,ajtahtratlöf téjef ,pén ra¤am a dabaä
,ajtagzom tiezek tniređ evdek-e}éK

,attotírođ tető $nilib tnim bbőle €em S
.natsom ajtírođ ő todrak tnim tasav A

!temén ,dopan trájel ...pén ra¤am a dabaä
,tepén a tze ébböt et dotatlocnát meN

,térév a dovíđ men arájdóm acóip S
.téréb dogásđonog netsi ettezifgeM

?temén a ¤av tót a rú ne¤el nödlöf E
!ttezrév ra¤am zétiv i}}a loh ,nödlöf E

,tázah ő$id a tze etzeređ rév ra¤aM
!ázamlató givé reze rév ra¤am sÉ

,kanra¤am ¤e za ka$ agásaru tti $niN
,kanraka inallá erknüjef im a kik S

,eréjetet ejef knullá im kankozA
!ebépezök evíđ taknú&nakras kujgáv S

,¤él nerbé si lejjé ,zzá¤iv ,ra¤am ,zzá¤iV
?gésnelle za datjar tü rokim ,ajdut iK
,nojlálat neđék ¤oh ,nöjőj ¤u ,nöjle aH
!no¤á za nojdaram es ttolahléf a géM

te€em ,óđ ték a ze ,gásdabađ sé azaH
,kemre¤ a lótákjad nojlunat röđőlE

,iréle lálah a nabáta$ a ah sÉ
!ifréf a ik ajdnom tóđ ték e rođótU
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ÓLäÁL EÄBOD

 
egéslefő ólđáL eĐboD

a€árik kora¤aM
ed ,tlov he$ ¤oh abáih meN

.allá si lűhe$ jeH

,tteteređ men inlo$naraP
,ázzoh ttetré si meN

távađ ,si nóv ttetré ah¤oh S
.gáđro za 'tdagof meN

,ikén ejef a tlov serÜ
,ejbeĐ a bbeserÜ

tréárutlop sevresek ¤E
.enneb tjáv gikö}öK

ődi za s €om a nájáhuR
,temérp a atgárgeM

ttetehel men ?tlov űniđ €eM
.ttelmér ¤u ka$ ,induT

nofop atpa$ lattloftđaraP
,agrav a tájámziŁ

,ajú&nakras a tlov sádĐoR
.akras a tlov edreF

kerege za nabájármaK
,kettet mes trák immeS

kédnáđ bbojgel a tto zib treM
.kettehet mes ttelleM

leggésőb €o nebéjécniP
,rob ój kos a ttollÁ

a tlet mes i}űđü¤ ¤e ¤oH
.lobódroh bbo¤angeL

ttotatzótlém inzehé aH
,egéslefő €áriK

ólavttala kisám-ki¤E
.erdébe gem attíH

ika ,gem má atnáb men eD
,erdébe ávihgeM

nesemle¤ek egéslefŐ
.etré ettet áffórG

...€árik }égeđ ,€árik }égeä



,lájdólatđagiv eD
si ko€árik bbe}égeđ géM
- .látlov et tnim ,kenđeL

egéslefő ólđáL eĐboD
a€árik kora¤aM

ed ,tlov he$ ¤oh abáih meN
!allá si lűhe$ ,jeH
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ZEHSÉLŰßTEZMEN A

 
,néböđük kenmeret a kotllá ttO

,djam ik nöj asros tezmen a lőb€eM
,gém eb ketejpél en ,kotajllágeM
...motazóđ őtni ik kotássagllaH

!nebéven kóillim ed ,lóđ rebme ¤E

ketzeređ knieső te€em ,noh a zA
,levirév kövíđ s lekkökétíreV

even ka$ ,gem $nin ébböt noh a zA
lübőtemet a tnim ,knüttözök gno€oB

...tetrésik ttöjađđiv náró iléfjÉ
tialaf ,gem $nin ébböt noh a zA
,iegréf rok tlum a káloĐromlE
,téledöf atjúftéđ rahiv ju za S

,kanzá}at ttala gé za tsom iókal S
.rádam a tnim sé talládav a tniM

ttőle véderze ¤e knieső tiM
:ketkenit tsom innet llek tza ,kenéveT

,lattazodlá €imráb ,levőre €imráB
,éleb ketđevle giláđ ¤e dnim ráB
!inetmeret si ketken llek tázaH
lénigér a bbeđ €em ,tázah jú ¤E

,kotontokla llek ,si bbasótrat sÉ
kene¤él en loha ,tázah jú ¤E

,ia}rot ¤an €évek kogástláviK
,ká}atrévened ,kognalrab tétöS

gitelgöđ nednim loh ,tázah jú ¤E
,őgevel atđit s pan a nossujlE

.ne¤el pé s nossál rebme nednim ¤oH
kentelüpé igér a :né modnom meN
,tévök kinednim erléf kotájboD

tim ,tobarad nednim gem ketezzén eD
,rám gatahrop €ema s ,ketđev kanpalA
,lüneltehlelrék le tza ketésseV

,ázzoh avlota$ nav kélme tneđ €imráB
,egnö¤ 'abpala €em ,kanzáh a jaj treM
,đel nalatđah rokka kotsádaráf treM
,lődel telüpé za s ,tehöj crep ¤E



,tipé arju gidnim ika ,adzag đor S
.tuj erknöt ergév ed ,panloh ¤av am S

,lavágam kinednim e-ttetev tomáä
?tágam le atnáđ argolod őniM
ki¤ednim te€em ,géső$id a ¤aN
,e-kotájdut ed ,netti tehzereä

!géső$id a ze ráj tréáknum ¤an kaŁ
melezréifnoh őgé men tikA

,edi ttetezev kédnáđ atđit sÉ
kedrénö }ális ¤av ,gásúih a tiK
neletgéstneđ za ,er€eh e tíbáŁ

,erböđük tletneđ e nejpél en labbáL
,djam őjik sé péltá ređ¤e ah¤oh treM

,eterésik đel tazála¤ s kotÁ
- .¤em abrís a bbősék s azah le€€eM

kenetsi}ávláb lübéviđ kik ,iT
,tnetsi ¤an zagi za kátírođ men iK

teteređnoh a nebéviđ kenkiK
,gé apmálrátlo izáh¤etneđ tniM
,kotajláknum sé eb ketejderE

,sé$neređ €o ,¤an €o kotáknum ne¤eL
,kájgof intál ah djam ,nabátlumáb ¤oH

,emeđ gáliv a atjar nojllágeM
kankogodlob ajllav takókalnneb A

!kéttetipé kika ,estínetsi sÉ
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...RAßAM A TTEL RAßAM TÉMSI

 
,ra¤am a ttel ra¤am témsI
,a tlov men girokke treM

,tlov aglođ ?anlov ttel si ¤oH
!aglođ ika ,ra¤am men S

,ra¤am a ttel ra¤am témsI
,etröteđđö té$niliB

,lével zaráđ a leđđő tniM
!erdlöf a lluh evgöröŁ

,ra¤am a ttel ra¤am témsI
,ebézek dagar todraK

go¤ar ráguspan a nájdraK
!'ebémeđ gásrotáb a S

,ra¤am a ttel ra¤am témsI
,acra kilsorip ,lognáL
,kinednim ólđáz ttözűtiK
!arcrah a dá tlej €emA



,ra¤am a ttel ra¤am témsI
,nebélbek kójlim viđ ¤E

telümér asánabbod sÉ
!nebélüf gésnelle zA

,ra¤am a ttel ra¤am témsI
,lüzétiv tllá arkís A
gáliv¤an a ,gáliv a sÉ

!lüđék intál takádoŁ

,ra¤am a ttel ra¤am témsI
,đel za giégévgáliv S

nő$id sé naú}ođi ¤aV
!đevle giláđ ¤e dnim ,dniM
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?TAMATÚ ZA LE KOTÁJRÁZ TRÉIM

 
?tamatú za le kotájráz tréiM

!kotassá$oB
né ed ,mia¤áv kannov erőlE

.koraka ingo¤ar men s inlánđaH

löf ajíh erttet s ,noh a neb€éđeV
,táif nedniM

,né kollá niálkiđ ,mie}émer S
.tláik gnahđiv sorođzáđ ermekleL

,őkalkiđ a tnim ,me}émer dráliä
,gemer men €eM

,daram telü$eb djam neme€eh ¤oH
.ketehet takos tréázah a ¤oH

,ejere kettet ,a¤áv kettet A
,katap dav tniM

iajbah ken€ema ,tá matjar t€oF
.kanalmo eb€ém lajjarom jaliä

sé abpan ilédrá} a kezénlöF
,memeđ jáf meN

sé erékenef }évrö kezéneL
.mejef lüdéđ men ,nartáb kezéneL

llágem ka$ nabkopan segésnözöK
,né€eh si sáM

,gorotnát rebme nednim ah djam eD
!né kogrotnát men s ,djam keđel nattO

,kopan őtnetter kangof inőj sÉ
teke€imA



nekejé sadloh tsom kidomlá kaŁ
.telezpék tlümér gisélürő zA

tajid s segéső$id né koráv meN
...trémiáknuM

,llek innet ne¤ni tegésseletöK
>trénoh a inláknum gésseletök S

leviríh netsi ?géső$id a sÉ
,tehem bbávoT

nődim ,}áel récak meken llek meN
.temegéselef űh metehlelÖ

?tamatú za le kotájráz tréiM
!kotassá$oB

né ed ,mia¤áv kannov erőlE
.koraka ingo¤ar men s inlánđaH
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AJÁKINÓRK ÓLäÁL NUK

 
,ólđáL nuK a za tlov kere¤ eneF

!a€árik irok¤e gáđrora¤aM
trem ,tő kátíh tréza kanólđáL nuK
.'abgásarobmic tlov lakkonuk A

a za trrof arákrot ¤oh ,zagi zA
...aják$ib ttörötnneb ,gástárab nuK

,lőle küjdzek >egév a rám ze eD
.aráka} dner péđ a ár knujgáh eN

:modnom tza ka$ arju ,matdnom timA
>emle¤ekő zib tlov kere¤ eneF

,bböt tlov im ¤oh ,ajdut 'es gödrö zA
?enneb gása&uk ¤av e-gésrebmE

nabárok kö€ök gém tánorok A
,ikén eréjef a káttotnimo{

,nabárok redehis ttozáta$ rám S
.igészétiv ő za ¤an alav sÉ

,la€€árik he$ seríh ,larrákottO
,abúrobáh }émek ttedereveK
e lóla rákottO nelgidep sÉ
.atzúhik t}éké¤ a nabúrobáH

a tto a€árik ¤an kenkehe$ A
,ttoparah ebűf a nerétataŁ

,péksám kétniket men gidep tólđáL
.togalli$ jú ¤e tnim ,¤ú ka$ menaH



gezeb nohtto menah ,má tnemazaH
,gáđro za tludroflöf lütsekeneF

,ajámlađ ikáŁ a tnim ,tlov na€O
.kátzoko karu¤an a tjab e sÉ

ak$am a rokim ¤oh ,seteđémreT
...kanlocnát kerege za ,nohtto $niN

,táh takogam kátpak karu¤an A
.katpak abjah lutúr dnim lassám¤E

,kné$ö setemleređ ,€árik ólđáL
...ázzoh nesőre jgof nátza tsom ráM

bbesik !ttogof ¤ohed ,ttogof ¤oheD
.gáđro za tnim ,tlov bbo¤an si ajdnoG

,zohkonuk a pa$eb ,ludólikeN
nepéđ itemetle tájdnog azah S

,ttellem iápuk tlet ke}égel nuK
.nebélö ódagad kék$e}em nuK

egéselef setih nődima sÉ
,ettőle ttaim e enleme tóä

,ttozáiróteket mes tárkiđ ¤E
.tető ettegrekle nodóm nozA

,kankémiaru pap ttel egelem S
,kojácpak a tlurođ lűnelte¤eK
takonuk }ágop a €árik ólđáL

.kojár attotíđu intagotđoF

,apáp segéstneđ a tze ajllahgeM
,zéttetmeretatda nabájgarah S
:kenéköpsüp ki¤e aj¤ahgem sÉ

"!đ¤émle zohkora¤am inláni$dneR"

,köpsüp a lannoza ttöj si le sÉ
,toglod a laddóm ój ettivado S

,kan€árik a tléđeb erévíđ ¤U
.ttogrof nosáluvaj ejémle ¤oH

lóbkédnáđ senetsi ,tlúvaj si geM
,tégésetđev kopap étírétgeM
,at¤ahle tárotás kankonuk A

.tégéselef trevle ettevađđiv S

...ebéđe ttotuj sám erređ¤e eD

...nabáduB kopap a ketzesélűß
,tsége$ef-tságo$ol a atnugeM
.nabájramah tekő atravaztéđ S

,etevök apáp a itege}eF



...ajár tev toktá djam ¤oh ,köpsüp A
itepí$ noréllag !ő si ajnáB

.ajráz ebcölmöt sé trebme tneđ A

telé ózá}rovit igér a sÉ
,ettetleklöf arjú tájaz óvlA
,takárobmic núk a etsereklöF

.evdek üníđaĐór ttotíriv tto S

sé ,tezmen a téjef atlávó$geM
!abáih ,kos ka$ za ,kos imA" :tlóä

".ők}}em a tü knéleb ,trat ¤í ze aH
.abgásgof kétteteb támok ólđáL S

,nösűh a tlégödlü giákos meN
:katlóđ sé técölmöt káttoti}iK

,€árik ,azah a llá nebrév ,nabgnáL"
"!takódazál núk a el dző¤ sé reJ

,ólđáL atláiklöf "!táhet atjaR"
!arlálah sé telé manátu ,lE"

natsom ...nab€ámoh a ,modrak ,¤av géR
"!arájánorok pan a t€ámoh sseV

,arkonuk a tádah ettezev sÉ
,luá}u$ ¤an tekő etdeđ abcnár S

,kölűzök nőzemcrah a trevel tiK
.lubázah a ttözűik gidep tiK

,nesőre t}ámrok a atdagargem S
,ifréf ne€im ő ¤oh ,attatumgeM

ed ,tsédek€ehrok a ka$men ő ¤oH
.itré si tie¤ü kentezmen A

,kanádokđá}uhgem kađonog A
,ketzén lessétekđer ar€árik a S
lütsegeres gidep téviđ kój A
.ke}émer óg€osom a gem kátlláä

a ttodo€osomle ¤oh gila eD
,ajáđ a tde¤¤ibel arju ,tezmeN

lőtnetsi ¤oh ,erđé ettev tza treM
.a€árik ttodokđagurle arjU

tnéknopan !eri}}em ed ,}ozib lE
...abkođip a tde€űs lübbetteđeV

,téjef etlemelöf ređ¤e gém eD
,avgobol ttegé sé ,evíđ tlú¤löF

korátat sé konúk ttotnoreb A
,lütéjere ajrak ketde}röggeM

za ttozoh túrođok-afre$ ¤e géM



.lüréjezem crah a €árik ujfI

!$lökre ,tákađjé ój nátza rokkA
,abrá$om a gika} ttođámeleB

giárokke tlov tneđ idólav sÉ
.atráj natsom ¤oha ,tsepék zohhA

,etré takisám a a}rovit ¤E
,ko}ágic a tnim ,tlé ttala rotáS

iárobmic €ehrok igér eléV
.ko}áel rátat sé núk a elév S

:ttollah takóđ ne€i ređ¤e menaH
"!dnek kizolálahgem ,sátjap icaL"
atrúđ abladlo ¤ú rebme moráh S

.tnekke} 'es gem gém ¤oh ,tégéslefŐ

suilúj .1848 ,tseP

1.


