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1846
,lőrkődi tlumle za mezekélme natsoM,
'...lórsólkiM idlohT ój nebkődi tlumle zA
iavsolI
,nokákađjé iđő gé zűtrotđáp ah tniM
:nogásatđup regnet avgobol lőriđđeM
mekén lef gobol ¤ú epék sólkiM idloT
.nebgésigér őtlö-rebme zít-cnelik djaM
,tésévön setemret mántál ahtnim ,kilméR
,tésélelkö-afláđ nabáta$ ótítđuP
,kanávađ tiajgnah őgröbüd mánallaH
.kanájgarah netsI keténlezpék am tiK
,notág a ,ttellek ah ,rebme za má tlov zE
>nogáđro téhdeteh ajráp am meret meN
,ketézök enőjle s andamátlef tsom aH
.keténnih kensétđev}éfmeđ táglod nedniM
,tá}ágozub so€ús kotánrib mes namráH
,tájájpok őlelkö ,tievöka&&iraP
,táĐjap setenetter avtál ,keténlühlE
[1]'.tájú&nakras ,tlesiv nájámzi$ a tik ,sÉ,
KENÉ ŐSLE
,alav atpak levézekléf tadúr ómo{,
'.alav ajtatum tatu lazza élef aduB
iavsolI
1
,ajras kíđ rápok a lőtgelempan a gÉ
>atjar kenđélegel kajá}ek$öđ tdakkiT
,nebőlek tzök srot a láđűf avrá ¤e $niN
.nebőzem rátah ¤an €eh dlöz i}ré}et $niN
aglođ téknezit-zít nebésövűh ká€goB
>aglod ennem nidner bbojgel ahtnim ,go&roH
,nattokar giléf ¤av ,neserü gidep ,jeH
.natto kanlágodllá kerekeđ sánéđ ¤aN
2
lemmég sagrohiróh ,sagátúk révötđÖ
:lemék teziv enneb s abtúk a zén ne€éM
,ikalav énlezpék kango}uđ sáirÓ
.ik ajíđ tsom tirév kendlöf gerö za €eM

,kenleled nasajmođ körkö za lánuláV
:kenlek arúrobáh lavádah kö€ögőB
[2],aráka} keseréb a ókcaL tlülef eD
.aránrota$ uđđoh nejrem teziv ik ,$niN
3
,nekédiv a noplat nav }égel ¤e ka$ ,¤E
>negé ,nödlöf atđup tálle međ a giddeM
,nálláv sođara gner ladlogédnev ű}röä
.nállá kiz€ehep mes llot}égel gém gideP
,lumáb eđđem ,eđđem artúgáđro seléä
>lurrátah e an¤áv erkőzem sám ahtniM
,afmolalit őlé :rebme za énnih tzA
.abmolah €éke$ ¤e 'lántúlatlá, evtÜ
4
?nebézüt pan a tto đllá tréim ,mé$ö péä
>nebésövűh a€gob lokroh ibböt a ,ddáL
,evderegneh erdlöf si đavuk a levle{
:evdek inđérege tsom $nis trégáliv A
,teleđ ógrof na€o láttál mesahos ¤aV
,delev kizókribgem trájdnim ika ,za tniM
,avdalah nesebes ajla} tatú za sÉ
?andalađ }émék ¤an ódákotsüf ahtniM
5
,izén teleđógrof a tza si men ,si meN
:irém gigév-segév tatú savmah a €eM
,léđ a ttokar lubrop te€em ,no}rot a lúT
.lék geresdah ekđüb ,golli$ rev¤ef ekđüB
,lőbédök rop ekrüđ lék geres tnima sÉ
>lőbéviđ úif a sátjahos a lek ¤Ú
,avlojah erőle zén ka$ ,zén ka$ nátzA
.anlov nebémeđ a eklel-eviđ ahtniM
6
!kezétiv so}ara ,kétnevel ra¤am péä"
.kelzén nasúb eb jaj ,nesevresek eb jaJ
?abúrobáH ?arcraH ?ketnem giddem ,erreM
?abúrođok sö¤nö¤ indeđ togárivríH
,erköröt é-ketnem ?arrátat é-ketneM
?erkörö inadnom tákađjéój kikeN
,kéntehem ketetzök si né ,si né ah !jeH
"!kétnevel so}ara ,kezétiv ra¤am péä
7
,ajtalodnog sólkiM idloT amrofne€I

>ajtagotnáđ ne€ém téklel ógrávos €eM
,kidoklodnog tnima ,nabágam őf tnima S
.kidora$afeđđö nabtanábúb evíä
,aj&áb konlá ,si ¤röß :ajpa tlov zétiv treM
>ajtárab tnim ,lef ttőn ttellem if€árik A
,nabros ¤e láđak ,tjü¤ lekkeseréb ő gím S
.nabravdu€árik a za lé}eh nesögőG
8
,adah rodán ifzcaL ,dah a rámmi nav ttI
>agam erdnE ifzcaL lavádah €évek ttI
,tájápirap agrás ilűgem negecléD
>tájáhur ilehret míh}ara zéhen koS
,ke}égel soga$lok ,akla} anátu sÉ
:keném ügre} arfic kottala návlobmoT
,ebđé iđev ¤ohed s ,izén ,sólkiM izéN
.ebsézén sőre za jáf si emeđ a ¤oH
9
"?aráduB tti ne¤em tú ki€em !tđarap ,éH"
>arllávléf ¤úma ka$ ,nék&eh ifzcaL idréK
,killali} ebévíđ óđ a kanidloT eD
.killah si lűvik ¤oh ,ár nebböd ta€o sÉ
,nabágam gölötsüf ¤íme "!né tđarap ,mH"
?nabrátah e seléđ sám rú anlov ik táH"
,a&áb üklelakór a ,nálat ¤röß idloT
?ajtláv tré}át a nnef lán€árik sojaL iK
10
,tlodnog zohóđ e gém timA - "?né ?tđarap nÉ"
.tlov sádokmorák ¤an ü}röđ er¤röß idloT
,ajtagrof néde}}ök táf zéhen a lazzA
>ajdagar lénigév ,ták$otob €éke$ tniM
,levézekléf ajtrat nesene¤e ,nađđoH
,le rét aráduB loh ,tatu za návtatuM
,avláv agam ,ajrak anlov ássav ahtnim S
.afláđ ttotju}ik a nezzer es gem ka$ géM
11
,laváf ¤an a tidloT ajtál nápsirodáN
.lavádah đége dnim atjar lumále sÉ
>ikráka" dnom ifzcaL "tréágam ze rebmE"
?ik llá ik ,kussál ddah ,arkorib ,kúif soN
,tadúr }ávtih a tza lef ¤ú ajtrat ik ¤aV
"?tatú za cnahus e ajtatum le€€emA
,iknednim gorom ,gúz :tazála¤ sé ne¤éä
!iknes ik llá mes gém lavúif tđarap ¤E

12
,lavúrobáhigé za tjab anív ik eD
?lavúrob sorahiv ,sóknamiz ,seđevléä
,lavájgarah sezüt netsI anív ik sÉ
?laváli} őgretsis ,sógnirak$ak ,uđđoH
agárd ah ,lavidloT ik nössök za ka$ treM
>agáliv péđ netsI ettőle tnugem men S
,ebézek tuj ika ,kanna sevresek-jaJ
.ebélö írađđiv si kanáj}a tlahgeM
13
,nabros ttömöt uđđoh péndah a lúnovlE
>nabrobát đége za kenléđeb lóridloT
,tepéđ ¤av tasajá} ikén dnom kinedniM
>tepék óg€osom ¤e ár tíred kinedniM
?aráta$ đőj en trém !srátjaB" :lóđ ¤í ki¤E
".ará ¤an má nav tto ,et tnim ,ken}égel €I
,rák ¤an eb ,mé$ö péä" :ajdnom avnáđ kisáM
".látdaram za si et s tlov tđarap dápa ¤oH
14
:ajjarom lupalli$ ,robát a lúnovlE
>ajrakat rop a tza ,atdrohle léđ a tzE
,gallab élefazah nasúb¤an gem idloT
>galrap a gner eđđem lótámo}bál soksaV
,asáráj a na€o ,éákib romok tniM
,asátnallip emeđ ,léfjé anrab a tniM
,nebéhüd tteđev úf ,nakdav ttetrés a tniM
.nebézek sav dúr a nappoređđö menkaŁ
*
.J .A .evévtá kannav lóbiavsolI ke€eh ttozohlef le¤¤ej '_, neze zA [1]
iezem noza tđarap ra¤am a nasáfért ajlo}úg ¤Í ".ókcaL tlüleF" [2]
.J .A .tnuár aráknum a natda¤áb lőtéveh golod sé pan a ik ,tsáknum
KENÉ KIDOSÁM
,alav őjgem ¤röß idlohT lóbáduB ¤oh ...,
'.alav iddef narka¤ ...té$$Ö
iavsolI
1
,nabúb sogarah ,sre} ,sólkiM kédőđev ¤Í
:nabulaf¤aN nohtto golod agárd nav eD

,}émék a lötsüf ¤ú ,si záh a tlú¤ik náT
.némég além túk a tegnöđök cnolok ¤aN
>tegéb }áráb ,ujrob >ír-ís pén-calam A
>teléti ű}röđ nav tzök já}-ahramórpA
:ahmol es geteb a tzök déle$réhef A
.ah}ok a bbesepén lánrásáv sik imloH
2
,nebérgöb sókaléf đet teziv déle$ ¤E
,nebérőb a réf men s nözűt a rrof ah €eM
,ajtrámeleb nasro¤ tifmorab a rokkA
.ajtnárel tárok$ob ,ilrötel tialloT
>lutsádazzi itléf t}áráb sik a ik ,naV
>lutsáhri gidep gém ,ajtnárel tájádnub S
,azzánnolađ talú} űznép}okév a sáM
.azávtno$ révötđö lótríĐ nöjgöpö$ ¤oH
3
,ajlátnih ttelef gnál tocalam a kisáM
>ajlávtorob girőb lavákof sék tirőä
,nebőlmötek$ek za ,nabó€obo$ ze troB
...nebőneket afkküb zama zoh tere}eK
4
,nabzáh-¤evzö sođá¤ óh-űh e tnelej tiM ?nabsákođ tlov negér monád-monid a loH
?ajrot a é-nav tsom kenéncnirőL idloT
?ajros a ¤í atzoh kenéjőzge}em ¤aV
,tá¤á egés¤evzö sođá¤ atnugem náT
?tágáriv óda}}of etlé atda kansám S
5
,kenéncnirőL idloT arot ittolah $niN
>kenéjőzge}em jú lef tlüred mes ajpaN
:kanzámokal trésám ,kenzőf-kentüs trésáM
.kanzáh a ettölüđ ősle ,nohtti nav ¤röß
6
,ajáhram se$eb koS .tlov rú ¤an ¤röß idloT
,ajám ekđüb arra s ,kedrémet tlov e$niK
,ajáglođ serev¤ef ,ezétiv semen koS
.ajá&uk geres ¤an ,eném őtíre} koS
,lavágam denev¤en tsom ttöj intagotáL
,lavájaf ótitđup kenpén aksás eh}eR
,innelöf télef ¤e kannođah đék a sÉ
.innet abá€osrat kanágam télef sáM

7
,étnöđök negedih táj}asedé za ¤röß
!étnö ebéle djam si téklel a ze ráB
.idrék avgola}af "?nav loh kisám a táH"
.itré té$$ö sevdek ¤oh ,énnih mes ikneS
,lekkeseréb a nnük ek}égeđ droh tánéä"
"!llek meN" :ajtlokir tze rú ¤röß ed "- motavíH
,kanáj}a kise ¤ú óđ ték e sé !llek meN
.kanánatrám tsék ¤an ebéviđ a ahtniM
8
naltavih ,neltellek nabnoza mÍ - ?llek meN
,naltak őgé eviđ >nappoteb úif A
ajgaraf sé ajrúf si tsom gém téjesleB
.ajgarah ótísúb ,ajúb őtíne¤éä
- !ajádo$ netsI €im - ttellemadnim ,sigéM
:ajáđ er¤röß idloT ik tje mes tóđkoz ¤E
,imalav đev tőre négéslölű¤ ekleL
.inadnomik tza né modut men - imalaV
9
,naltaráv ,neletrih tö¤röß ajtál tnimA
>naltaraka kilí} ersélelö ajraK
,lótágam térévtset ajtíđatle za eD
.lótáifaj&a ój le ludrof nesögőG
,ebémeđ lulot }}ök kaná}a }égeđ A
,ebéle pél avrís kanáif űvíđőK
,návrú¤ téjef ezek ,lakkaja őtekđeR
:návrud ajlohrok ¤röß ed ,kidek}émer ttO
10
,tedebe ileblö dsetge$ek !má}a ¤Ú"
>tedekemre¤ agárd lütléđ óvúf dajÓ
,előt jlémík es tim ,abjav-ebjet dastráM
.előleb ¤ú kiláv óknajaf kéred djaM
,kanáknum a netér [1]ajrádnad a nav tsoM
>kanádzag e zohha kilűf men agof eD
,tedébe soríĐ a izrégem ,ópok tniM
.tedéle$ a aj¤ah eđđö le¤¤eh-levőt S
11
:ahén matdnom ah né ,gidnim dattaris ¤Í"
[2],ahél ¤an ka$ ,immes előleb kiláv meN
,avrakađék leĐbel ,đđor si kantđarap ¤oH
.ahram tnim ,sőre trem ,toglod anrib ahoN
erévök sé asúh :abkalba dtehet tsoM
"...erémörö aj}a tniknopan őn nepéä

,lajjacak ¤e tóđ a ádlotik s ¤röß alóä
:lajjaj uđđoh ,apmot gúblef sólkiM er€eM
12
!nabdáđ egi nednim gásguzah sé kotÁ"
.nabdáv a ,¤röß idloT ,$nis ólav űteb ¤E
,ettegem kandorkob gnappal im ,modut lóJ
!et temegne ¤oha ,netsI nesseređ ¤Ú
,kenzétiv ko¤av đđor ,kantđarap ko¤av đđoR
[3]:kenséhi$ raduc lőt si ttözök keseréB
,ablát ¤e delev trám si sám ¤oh ,dépe rroF
.ablának seziv ¤e ,lándut ah ,lénetđeV
13
,ke¤el en ttala bál keniknes ¤oh ,trézA"
>ke¤emle am ráka ,negi ,né monáb meN
:si arra ,si erre ,gáliv a dlöfrém záä
.si am né ke¤emle ,negi ,né monáb meN
:tenni međivle tza ,mé}e za ima eD
>telli megne ima ,tnétsüt ,a&áb ,ik ddA
:trev¤ef ,tápirap ,tznép :tamossuj a ik ddA
".trebme nednim nojdlá netsI za - lútnozA
14
"!matda men ik ¤oh ,ddnom en >kölök ,ssuj a ttI"
.natta$ ¤útniđ ,ajpa$ lucra sé tláik ¤röß
,ejépebmalag má $nis kansólkiM idloT
>ejéleb kizötlök eklel sálláuđđoB
,aj}áh ¤ú tárkiđ a ,léca za tnim ,emeä
>a}ágozub sotno$ elkö lüđék intÜ
:neđége navado ,lártáh evdeji ¤röß
>neđél esétüléđ óslotu sápa$ E
15
,kénnet ebmerev sűh lassápa$ e tö¤röß S
,kénne men ébböt loh lőbére}ek netsI
,evtök ézök akđed tno$ tdeper ¤e tnim ,loH
:eđđö anzodarrof mes gipantelétÍ
,ajnahorgem nepé e$$ö za nődim eD
,aj}a tuf küjézök s tágam ajtlokislE
,idév ¤ú sé tö¤röß ajrakat levétseT
.itléf tsólkiM menah ,tö¤röß si men gideP
16
,étđerele tájrak kemre¤ ü}röđ a tsoM
,étđeggüfel nasúb tiemeđ sé téjeF
,lóbzál gedih-órrof kéndú$o tsom ahtnim S

.lóbzáh iapa za ik tnem avgorotnáT
,nabájgarah námén ,avlusuble enéM
,nabáguz bbalovát ravdu za tlüel sÉ
,átjah ebére}et nédrét a téjef ttO
.állah mes iknes ed ,nabágam ttogokoz S
*
.J .A .kitatlánđah knuláN .asotropo$ ,azamlah :»ajrádnaD« [1]
.J .A .e}eh ,avá¤ ,»ahéL« [2]
s ,zű tofú$ ,táfért előleb ,gofik ibböt a nik :»séhiŁ« [3]
.J .A .ólav bbála léniknednim
KENÉ KIDAMRAH
,alav ajgarah ¤an arsólkiM ,eré$$Ö,
'.alav etlögem trem tájáglođ őtereä
iavsolI
1
,nabzáh iső za má katlusub men gezzeB
.nabsávi-séve za ketdőrötle nétniä
:alatđa ¤röß idloT ój gidep névleklöF
'.alav kan}áh tadur iáglođ ő zétiV,
,nebköre ttodnákcif rob gerö ,rév ujfI
>nebközek bboj tlüdrep nagív adrád af A
,evteven nasognah ,ttödőtök kinedniM
.evdek a tlov sagam ,éóki$ jaliđ tnim S
2
,ette-atti gikrot tnima ,gem ¤röß idloT
,ettetev tágam-rú ebkéđrak gerö ¤E
,izén evdökrö}ö¤ lóla đere za sÉ
>izétiv nalatni$ kanzodađtáj na¤oH
nabájbál kelet a attálgem nődim ,djaM
,nabágam nasub-¤an tsókiM té$$ö inlÜ
,ajtaludni se}}eđ kenéklel damátlöF
:ajtatzib lakkóđ €i ti}égel űjef¤an S
3
,nabágam kozút ¤e lü ttoma !kúif éH"
>nabávub ¤an atgud ála a}ráđ tárrO
?e-lűperlöf ,kussál ?rám si göd ¤av ,tđa}}uG
"!elűrök integnöd toknálap a llek geM

4
,kenéköl taiflu} ah ézök ká&uk tniM
,ke}égel jaliđ a nedéđeb a katpaK
,ettegem kansólkiM a&sábakđed a gnöD
.ettelef 'kidoksúb, nocraduk a sólkiM
,leđđé ka$men ű}}ök ,ű}}ök inrélöf treM
,lezzék ingofgem sé ,si lellökö menaH
,afért gatsav e dnim ajtnađđob tő ka$ ¤oH
.ahén eđđem tráj mes lőtéjef na¤u €eM
5
>levékéb men ahráb ,nabnoza rűt idloT
>levéhüd tdazállef eklel ¤an kizokriB
,irűt lessétevgem s tágam iző¤gem djaM
.izű ¤oh tofú$ a előleb pénagloä
,kanájgarah anlov međrepe pén e treM
,kanánalluhle ¤ú lótájrak óluđđoB
,no¤av avrí lőrik ,lóténosmáS a tniM
.no¤a lattno$lá ¤e trev t}ágop reze ¤oH
6
,ettehrűt giddema ,etrűt ,sólkiM etrűT
>ettev mes lef ka$ ¤oh ,túđđob allá lazzA
,erđé énnev si men ahtnim ,attatum ¤Ú
.ersétegnöd ¤an a átídzom mes télüF
,etré tájtno$ alláv adrád ¤e nődim ,eD
,etré ttugarahgem nepéksota}ođI
,atgof tobarad-őkmolam a ,tlü ne€em S
.atbod ézök epén ótnađđob ¤röß idloT
7
?gem llá loh ,ajdut ik :ők zéhen a lüpeR
?gem lálat na¤oh tik s gem llá loh ,ajdut iK
!dejef ttala sollap !sólkiM ,đtahtuf ah ,ssuF
!teven sokli¤ a el dalór assom mes zíV
,lótzáh iapa za [1]löllüzle ,đludavlE
:lótjá} a killüzle nak trevik €ema tniM
,etrés nasolálah larra¤a te¤e iK
.etré ibböt a tő atramik nátza ¤U
8
,alláđel loha sé ,ők ¤an a tlüperlE
:alálah ű}röđ nől kenzétiv semen ¤E
,etset a ttollámtéđ nebőtüjalo tniM
.etđere tjalorév súh tröteđđö za sÉ
,atla}lef nóhom-¤an dlöf sorop a tiréV
,atrakatle go€áh solálah témeđ téK

meledeđev a za ,átlole tő ika S
.men iken ő ka$ ,tjáf kansrátjab kinedniM
9
,ilűvikdner neđél gidep ajgarah ¤röß
.ilűresek negi tájáglođ zétiv treM
,erévtset a sokli¤ ¤oh ,lürö lőlefsáM
.erézek kise tsom ,nesseđevle ¤oh tiK
,ebrög atú ken€em ,tákédnáđ đavar tsoM
,evrö gászagi sé }évröt ajrakatlE
,astnorgem leviríh óríb té$$ö ¤oh ,sÉ
.a$narap }émek za ,nabmo} ingof llek lE
*
.J .A .lorobókle avludavle :'killüzlE, [1]
KENÉ KIDEßEN
:aj}a ő za tsólkiM ilüresek negI,
'.ajlálpát lessélé tető tréze noktiT
iavsolI
1
,lalli} etrés đádav tik ,savrađmíh a tniM
,lavimladjáf ógjas ebődre tétös tuF
,eréziv őtíh}e kansárrof gedih tuF
>erébes a inpét tevűfójreze sÉ
,a¤á za tdaráđik kansárrof a ed !jaJ
,ajlálat mes lurí tevűfójreze zA
,attaggađgem eksüt ,etpétgem gá nedniM
:atda-netsi za tsom bbatléla gém ¤oh¤Ú
2
,ajúb a tlü náka{ .sólkiM agno€ob ¤Ú
,ajú&nakras kanna etdzekik táladlO
,gé ló za ttölöf €em ,apirap trázeb tnim S
.kédólok}áh pékka nebéllem a evíä
,'nodán, a kisodjub ,'neré, za kisodjuB
.nogáliv a téjef astjahel ávoh ,$niN
,togássonágam a etserek nalatđaH
.togássovro tlel men kenéklel geteb treM
3
,ettegrek đáhuj ah ,[1]ná&ropot a tnim sÉ
:ettev absadán ¤an tdaráđik ¤e tágaM

:aláđ nednim dán a atgosus tza si ttO
.alán bbávrá ne$nin nogáliv e seléä
,ajánráp a [2]kobmoĐ ,a¤á za nől srotdáN
,ajá}at a evdöf levége kék netsI
ettev ála a}ráđ jé tétös a mengíM
.ettelef tnov trotás lóbáv}op etekef S
4
nebépék ógnallip molá sedé za djaM
,nebésötnök akrat arra ttödőtevlE
,giákos gém inlláđ erémeđ trem men eD
.giátdasah lanjah ólsorip a etniä
,lótdán sórúđ a tléf ,lótgo}uđ a tléf treM
,lótádav őtetrö$ kansadán a nabboJ
,lótájaz ilovát kenkőzödlü za tléF
.lótájab ¤an idloT nabbojgel-sigel eD
5
,ttollam&ipgem nepéđ rám nődima menaH
,ttollah mes jaz a sé ,go}úđ a tlüle sÉ
,eréjef úif a ttozdópolel rokkA
>erémeđ ték kanna étíret tá}ráđ téK
,arákaja tlokó$ tezémmolá nátzA
>arákađjé etjü¤ lóbgárivkám tikA
négéssedé ¤oh ¤ú ,tezém sojáb-sövűB
.négév ajáđ idloT ik tludro$ lá} atđiT
6
,etle¤iri si tza géshé soník a eD
,etrevlöf ramahka$ lóbámlá ilanjaH
,atlo$ábrok gidda ,etlékötđö gidda S
>atlognarab ađđiveđđö tetér a gíM
,kanrádam itér a tikđéf etsereklöF
,kan€áris ,kencibib ,kanácurdav ,-a$ráä
,attagotđofik sé etrötlef takuzáH
.attatlale téhé lakkisájot akraT
7
,névrevle tájmođ-hé lassájot-rádamdaV
:névret kenővöj a bah a at}áh ne}röä
!aifmaru ?nojgof zehim ?nejnem erreM
.ainludrof ávoh kenéklel őh ne$niN
,anlokodjub si le ,ne}}ök ennemle treM
:anlov men ettőle aj}asedé za aH
,kanánallah men tríh alór ah djam ed ,jaJ
.kanáj}asedé za evíđ endepergeM

8
,ettegetđev pékke tágam gipan moráH
,ettegem tnerrözgem dán a pan kidamraH
,ajrak tnaccom es gem ,sakraf atlodnog tzA
.ajram erévtset ka$ tő ¤oh ,attálle treM
,edéle$ űh igér ,za tlov ecneB gideP
,erésésereklöf ttödlük aj}a tikA
avlurob abáka} lasságokoz ¤an iK
:avlum ődi sik ¤e zohsólkiM ttolóđ ¤Í
9
,kellelgem ¤oh ,ój heb ,deklel a međe !jaJ"
>kelserek ttünednim ¤oh ,rám ajpandamraH
,tetér regnet a tze detré mettet évűT
.degét am kalassálgem ¤oh ,mettih esoS
[3]?nehé gem látlah men ?máglođ sedé ¤av '¤oH
?netér dav a neze dav a gem tteve meN
!en >nepéđ lé¤e sé ,dgof ,mo€osrat a ttI
".enneb nav rob $aluk ,ópic réhef ,súh tlüS
10
,zehélkö za témeđ aglođ űh a lazzA
,zehésötnök ak$ó etlörötgem télkö S
,ettetel tá€osrat ,erdlöf a tledréteL
.etdeđik dnim arros ,enneb tlov ka$ imA
,lőbé}eveh ¤ú ka$ ,ttetíret si tlatđA
,lőbéledöf a gem ,lób€osrat serü zA
,atkarár té}e$ep ,to$aluk ,tópic A
.atdagem tájdóm a lavámla ték ergéV
11
,táják$ib sogalli$ ettevőle rokkA
[4]>tájádzag kibbesik elev atláníkgeM
,etleđlöf tópic a lessék ój a idloT
.etle} neűziój tsuh a lavópic a S
!aglođ űh a ,ecneB etzén lemmörö €im S
>anlov atlaf agam ahtnim ,ttese nabboJ
,ajáđ a ttogzom ¤ú ,kénne si ő ahtniM
.ajállip đő tdabál eb}}ök etniđ ahéN
12
,etrevle téhé za sólkiM nátza rokiM
:etreketik táka} kan$aluk a ecneB
erév tna¤¤ubik sé ttotlokis $aluk A
.eréjef ezek a kanáglođ gerö zA
,etnöđök aráru trobsöröv a gem zE
,etnö éllem evle} bbőle to&rok }áhéN

,levézek bboj átju} kanúif a tza gím S
.levéjele egni tájáđ etlürötgeM
13
,evlezüt ervdekój tegerö za rob a S
!evle} ttodlogem '¤oh !evíđ a tli}ik '¤oH
,nájpa¤an kansólkiM tedéđeb a etdzeK
>(nájpanahén lánna tlov kere¤ sorotsO)
,aráj}a ,arájpa átídrof nátuzA
,arágamnö ergév ,aráj&áb a er¤röß
,an€of ,gáliv a gím ,előleb óđ a nát S
:anlov etdzek men ¤í núromođ sólkiM aH
14
!degét montagllah tsom kise nokoz eb !jaH"
.tedéđeb sójáf e le d¤ah ,kelrék ,le d¤aH
,avloĐrom tiregnet lén€ehzűt a ,roksáM
.anlov mattagllahle si gipantelétÍ
!tégészétiv mápa detléđeble rođ}áH
>tégév etse nednim ettetev léfjé djaM
!innulale matdut arákos €im nátzA
.in}uhel memeđ a matrib es gilanjaH
15
>tlumle ,tlov ój ima :rám $nin za ,tlov imA"
>tludrof arlab mosros >kanrí lavánnep sáM
,ávósodjub mettel ,metse abgássokliß
?ávój eleb keđel rokim ,ajdut ik ,jeH
,aj¤ah mes távrá za ,tnetsI za međih eD
>aj&a őlesivdnog kávrá za tréza treM
,merév assomel si temeven tteđev náT
.merévtset ój agárd etlök ermejef tiM
16
,nabmagam tze mezré ,arra mettelüđ meN"
>majkal ttözök akák ardómakéb tti ¤oH
,kansálliv ,kenseréb metzőtmeret si meN
.kanáif ikráka kajdroh técnertep ¤oH
,kéjdo}oklaeb ¤oh ,koráv arra ka$ ráM
,kéjdorakat azah lürőzem gáliv A
,togáđro za međev abmaka} rokka sÉ
".togásju malórné ketélef zoh mes léä
17
,nedéđeb a ecneB alúsuble no¤aN
,ne¤ém insodjub ¤oh ,tájádzag sik atnáä
,avrís tdakafle djam s giákos ttotagllaH

.avrí teketđerek levémrök nárok$oB
,etrék nepéđ no¤an s ttolmalóđgem ergéV
:etré adzag sólkiM gem nejletzehen eN
,ajtrat kangásdnolob táglod a tze ő eD
.ajda kansásodjub nötgör €i téjef ¤oH
18
,arákosmen rú ¤röß :mádzag sik ój dotáL"
:aráduB ¤emađđiv ,avlum pan ¤én-moráH
,ne¤ém ebgésdelef ,tlumle ima ,rokkA
.nekédiv đége za et đeđel €áriksiK
,tedéle$ kéred kos ,teknim lán¤ah tti táH
?degét knütteređ ¤ú ,teknükemre¤ tnim ,kiK
[5].tásáđjah a ,trábmoL s tóbmiB a dán¤ah ttI
?tásám inlálat mes norásáv téh kenkiK
19
?dogástalum sevdek eléfkos dán¤ah ttI"
?tokáĐ enleme ik abmolam lavájráP
arájrak énetlö ik tevökmolam A
?arásádoklémlá kenke}égelránloM
,eréđđem jnem en ,jaj ,máglođ sedé ,jnem eN
>erégésűresek kanulaf¤aN đégE
,tazáh idloT ső za lugnatib d¤ah en !jaJ
".tadá}asedé ój abrís a dstíđat eN
20
,ettev ebsévek ed ,za ttodoknámir ¤Í
>etteređ men loha ,sólkiM atzár téjeF
,erétgév lef atzoh táj}a tnima ,menaH
.eréviđ úif a ttetíregneh tevöK
,arávađ kenécneB giákos tlelef meN
,ardán ógosus a avtjahos ttezén kaŁ
,ardán ógosus a tlumáb gidda-gidda S
.arájállip emeđ tlü ppe$}}ök gelem ¤aN
21
,tékétírev acra ka$ énelröt ahtnim S
:tégédnev naltavíh élröt zehére}eT
,tludro$ erdlöf }}ök a nájjusik a gigéV
:tludrof lakkavađ €i zehécneB gidep Ő
:kanmá}asedé za ,ecneB ój ,tze gem ddnoM"
:kanáif agalli$ natsom tlurob abđáß
>alór llah si men gém ,ajtál men girok¤E
.anlov tlahgem ahtnim ,téríh kitemetlE

22
,nepéknéta€o ka$ ,gem lah men tréza eD"
,ne€ém kizetjerle rebme za nődim tniM
,erődi so}ozib derbélöf rokim sÉ
.előlef inallah toglod sotaládoŁ
,ajllahgem rokim ¤oh ,tríh gém llah si malóR
:atjar kidoklémlá si ópođ$e$ a géM
,nedéđeb a seper eklel má}a rokkA
".nebémörö evíđ nojdakađ en gem kaŁ
23
aglođ űh a rokkA .sólkiM etnezi tzE
>atlot abá€osrat to$aluk serü zA
,táják$ib sogalli$ nepéđ etlürötgeM
[6].tájáhur sánnolađ attagotjaheđđÖ
,ettev arállávléf tá}đirat a nátzA
:ettegne¤e kantú tábál ,névév tu$úB
,ttezénađđiv narka¤ >si men ,anlov si tneM
.tteđé}ele tzök dán nelteröt a ergéV
*
.J .A .sakraf itér :»ná&ropoT« [1]
»kibmoĐ« A .bts kézaf - kozaf tniM .kébmoĐ :»kobmoÄ« [2]
.J .A .esétjeik sábih kankébmoĐ
za evtniket men ,zohbbajfi sátílóđgem ődeksevdek :»mágloä« [3]
.J .A .t}ođiv iaglođ ¤av -rú itzök sám¤e
ejréf a kenőn a ¤Í .e$$ö ¤av aif adzag a :»adzag kibbesiK« [4]
.J .A .»aru kibbesik« :e$$ö
.J .A .ieven körkö :"rábmoL ,óbmiB« [5]
eb€em ,nabá}đirat a nođáv akbarad :»ahur sánnolaä« [6]
.J .A .kanrakat tokédariĐ sám ¤av tánnolađ
KENÉ KIDÖTÖ
'.alav kisodjub sólkiM nodán sé neré zA,
iavsolI
1
,netér sadán a lút pan a rám tdükeflE
,negé za á¤ah nnük tájtsálap söröv ¤aN

,atnoreb ramahka$ ,ttev tőre jé za eD
,atnov abni$akab tedlöf a ,tege zA
:levégeđósropok nepéđ etrevik sÉ
>levéreze-mojllim kankogalli$ se}éF
ettetírekőle tadloh péđ a ergéV
.ettetado lütjef kanúrođok tsüze S
2
,artú naltakođ a tludni gidep sólkiM
:atrúf absadán a nabboj-abboj tágaM
,lutáh anlov kátnov lellétök ahtnim eD
.lutáj}asedé za indakađle trib meN
?anđah im gidep ,jeh :ttezénađđiv-ađđiV
,antahtálgem tika ,tto $nis sétmeret ¤E
,avludrof si gem tős ,ttezénađđiv sigéM
.avlum ődi sik ¤e tludni innev tu$úB
3
,elégednem ,eném élefađđiv tnima S
:elév deppüsel ka$ kébmoĐ a ttü€eh ¤E
,attala nepé tlov ekđéf sakraf itéR
.atda-netsi za ttír ek€ök sik ték enneB
,ttogáh kojáer ¤oh sólkiM atlánjasgeM
,togáđój sik avrá ték a attagomíS
,ajtapak rokima ,rátjob-đáhuj a tniM
.ajtagomis gigév tök€ök rodnomok A
4
>ettet erétđev ka$ >intagomís tlov ráK
>ettegem neletrih dán a nerrözgem treM
,lassátídro ü}röđ sakraf-a}a za őJ
.lassám¤e kanzokrib ,kanúif a nahoR
,arábál óslutáh sakraf a llálef-leF
,arájácro idloT témrök selé iréM
,nebé}i ópođrév gof réjef a gottaŁ
.neb}éfdloh a golli$ ,an}áh tárkiđ ahtnim S
5
,ajtagrof lü}éres tágam gidep idloT
:ajtagotđo nűrűs tisápa$ kenélkÖ
,kandav a nárro sé nájáđ rév a kilmÖ
.kandagadik ne}röđ iemeđ tderem ¤aN
,inréf andut men gem nabájáđ a evle{
,izréveđđö si tza lavágof ógottaŁ
>alá} serév goro$ éá&uk tteđev tniM
.alán tadav bsöhüd rám ttotál mes ikneS

6
,ergév idzek innu tsédőtök a sólkiM
,ergéstíges iníh illetser mes tábáL
,lavávrađ kizoglod akib a nődim tnim S
.lasságur sőre ¤e tsakraf a itevlöF
,talládav a kise absava za eđđeM
,tadán a iledrötel ttü€eh barad ¤aN
,lessése ónaffup alluhel tnima sÉ
.lessénekke} sognah erdlöf a tü to¤aN
7
,avjúb éleb anlov gödrö ahtnim ,mál eD
,arjú kirgu arplat s kideregneh te¤E
,laggarah sevresek tágam ajtídrolE
.lakkagof tlüröđök aráta$ jú ne¤ém S
,ajtrám abálláv a kansólkiM tiemröK
ajtát arđara ték lénéjef a tájáä
,tédrét ajtírođ ¤ú lavábál óslutáh S
!tégréf nelte¤ek a netsI le astítđuP
8
:aj¤an a őj tsom ed ,entehem ka$ gém zE
>ajdamátgem lutáh s sakrafmíh a tídrO
!kelév đrib ¤ohed ,jaj ?sólkiM tsom đláni$ tiM - .kenénlögem sigém ,anlov deklel rezE
,agásnodjalut a ikén za !jab immeS
:agásrotáb a őn ,e€éđev őn ah ,¤oH
,ketéstléf esahos ,tágam itígesiK
.keté kankosakraf előleb kiláv meN
9
,arkorib s tnem erlö }étsőn a tnima treM
>arkoram ték idloT tákrot ajtírođgeM
,lóbáka} úif a emrök tludrofik kaŁ
.lóbáni-sagroh a őre nednim ¤ofiK
,evlet le}}ök serév ,dellüdik si emeä
:evle} sedlöz ik gól ,a€đoro$ ¤an ¤e tniM
,aráp a tlurođnneb ,előleb tnemik meN
.allá za tdaram ¤ú ,attotátle ¤ohA
10
,elév tíra}ak tój ,idloT ajgof rokkA
>ejélef nahor €em ,ajgáv zohnak a sÉ
,ajpa$el tnigem ¤oh s ,nesöhüd za leklöF
.ajparah nesegrém lőbé€ehkef tájráP
,enleklöf tnigem ¤oh ,sogáliv gidep sÉ
:enlelef men ikén erőle sólkiM aH

,levé}étsőn a tsom ajloksaple ¤ú eD
.lef ébböt damát mes giégév gáliv ¤oH
11
,névlükenemgem ¤í lótkadav a idloT
>névlü arkébmoĐ ¤e éssévek tnehipgeM
,tellehel rám tlov mes nabkaif-sakraf A
.ttellem abál idloT katlú} avsopatlE
>ajráp a gem ,koj}a za ttükef bbalováT
,ajákirak dloh a kojár ttötüs nátđiT
,ebékenef tér a ttetniket negediH
.epék a tderemtéđ ,ispet }ara ¤e tniM
12
,at}áh nepéknednim téjémle za sólkiM
,atnáđ tsakraf a ¤oh ,gidep mántahdnom meN
,lórásakraf ő za ttozoklodnog menaH
.lóráj&áb űviđ đđor ó¤áv inle}le tŐ
,innegem tő aj&áb ajraka trém táh eD
?innel erévtset men ,aréhóh raka tréM
?arámlatrá ikén sólkiM tráj rokim ¤aV
?aráifaj&a ój tára¤a inef tréM
13
:neđév lórkosakraf tádlép ah ,neđih treM
:neđél aj&áb ő za kibbađđor a si ttO
,ajdav kenőzem a azzamlatlo tikđéF
.ajdamát men gem tza ,etleregni men iK
,ersélködlö itđék armo¤ ahén ah ¤aV
>ehé lupalli$ ah nátza tiknes tnáb meN
,tájá} evledezit kankomrab si rokkA
.tájátjaf agam a gédnim ilémikgeM
14
,erévtset ő za ed - erévtset ő za eD
?erételé röt trém :iken gem ajdnom iK
?ajmođ ,levérév ka$ ,péksám lupalli$ meN
?ajmo}ik té$$ö ój lóbákotrib ah ¤aV
,tirév azzohujmođ ika ,kanna ahtáH
?tiréb ándagem ,tsom kankosakraf a tniM
,aráp a bbasótrat nebrebme nálat ¤aV
?ajákađjé ősgév ken¤röß $nin tréza sÉ
15
,dokédnáđ a sokli¤ !idloT ,gem jllá ,gem jllÁ...
.tokélatram serév kandúđđob ssev en jaJ
erév kanifa&a tlokli¤el a :gem dduT

.erége kege za lef tláik tréuđđoB
,tederévtset nennet dénlögem ah :gem dduT
>tedetelé körö dánlokli¤gem rokkA
,tál tazagi djam ő >netsI za nnef ,jléf eN
.táglod sálláuđđob őtetnüb a ár dzíB
16
,ebéđe kéneltö imalav ahtnim ,tsoM ,epél zohkadav a s ttollálef neletriH
,arálláv a tekő ettetevlöf nasroß
.arájtú ilejjé se€éđev tludni ¤Ú
,nebéjedre dán a labbol-lebbes ¤an tneM
.nebétnem noza trúf trotákis úđđoh ¤aN
,giákras a ttögnü$ sakraf ték a lutáH
.giázáh aj}a za ttetniket mes ađđiV
*
KENÉ KIDOTAH
'.alav ajnáđ tsólkiM ken¤röß idlohT aj}A,
iavsolI
1
,ará}rot ulaf¤aN dloh a el tüs nepéä
>azáh cnirőL idloT kilréjef neléđpeß
,ledlöz trek$lömü¤ ¤an kanna ttegem atáH
.levődre idlöfla imloh enrélöf €eM
>aják$ótja ki¤e záh a kilí} ertreK
>ajábođóláh a kanénidloT nav ttO
:nabákalba sođá¤ nav rokob niramzoR
.nabágam úif a kidőksel lürök A
2
,eré ado tnima ,sólkiM tiasakraF
.erépe¤ sotamrah kentrek a éveteL
,ne¤ehjjubál ,enőj inpol ahtnim ,gem Ő
,ne¤em zohájatja soráz aj}asedÉ
>nabáih ttünednim ,kizótagllah ákoS
>nabáfködlömeđ a gecrep úđ ¤e ka$ treM
,ne$nin agásrotáb >si men ,si entegröZ
.ne$nilik a ezek kizávotét ¤ú kaŁ
3
[1]?enneb đléf a ze tsom tahráj loh táh ,e}jE
>ennem arkorib si la}}ákrás a roksáM

,no¤an negi-negi itléf táj}asedÉ
.nojdairlef ne}röđ erjeröz a ¤oheN
,énrevlöf ¤í ah¤oh ,kéntehsegem si zA
,énrem es inti}gem tájótja ,tákalbA
,lassátlokis sognah anláni$ tjaz menaH
.lassám¤e djam inlóđ kanándut si men nát S
4
:arálláv iđevlöf tsakraf ték a trézA
:aráladlo kisám kanzáh a lüreklE
:nneb ,nnik ,tto tnehiple tallá őlé nedniM
.nebníđ ¤e kanđula si ká&uk a ka$ géM
:a¤á ¤röß a kiđtál :ótja za llá avti{
>ajár dloh a tíret tődnek réjef uđđoH
kenéđere záh a nelgidep attalA
.kenđéreveh nabros i}égel óllárő
5
,takos závotét mes sólkiM .kiđla nedniM
,takosakraf a el itetkef erböđüK
,ajpak ebézek a takáĐdnál a nátzA
>avtagomát katlov éllem laf a ke€eM
,kelév izgeđ erdlöf tiáhur kóllárŐ
,kenénlek rokim djam ,kenessehlek en ¤oH
tö¤röß idloT tsom !jaJ .abábođ a ¤emeb S
.gödrö za iđivle ,ettiv men le gém aH
6
,ttellem óláhgo}úđ a sólkiM isel ttO
>tellehel a eb s ik go&roh pékim lőb¤röß
,anlov eklel záđ ah s - sátírođkoram ¤E
.anlokroh men tebböt ,antagllahle sigéM
,keléntehlögem oN" :idzekle sólkiM eD
,kelél a ennivár ah ,dénlemedrégeM
,ardosátrá keđel men ređ¤e tsom menaH
".ardotdut moda tza ,matlov si tti ¤oh kaŁ
7
,ettev ebélö za tsakraf ték a lazzA
,ettetkef eriléđ a€ođo} gerö zA
:nepéđ etnet ,etnet" :kikén evléđeb ¤Í
".nepé netti kiđkef kotá&ábrévtset A
,abábođ ólí}eb a tnem gidep agaM
:abáhurđá¤ aj}a tlü lánlatđa neb€eM
,ettetkef arsám¤e télkö ték nolatđA
.ettetđere arra téjef sotanábúB

8
,molá sedé za tto ttödőksel nalatđaH
,nogásuromođ a inrötlatlá trib meN
,gem étje lassála$ si arájlotu sÉ
>kensélelgedih a etrékle tésötnöK
,lutáh abájókrat eb tágam áruf ¤Ú
,lutákras a ađđiv s giákras ttosoktuF
:ettetígeđérgem ,attotđabbiĐeđđÖ
.ettehtíredneđle gím ,tlürek ebi}}E
9
:asáda}}uđ ttotrat giákos mes ¤í géM
>aságopok sedne$ sólkiM étnebberlE
,attollahgem t€ehim ,}ođđa za tdairleF
:attotírotáb ¤í erőle sólkiM eD
:demle¤ek nejléf en ,}ođđamá}a sedÉ"
,temledeđev immes arzáh a kozoh meN
,kelél a tnim ,koráj lejjé ¤oh ,tehellóJ
".kenénlögem ,ajdut ,kénőj lappan ah eD
10
,attollah tze tnima ,¤evzö za tléf si meN
,attotírođlatlá táif a lavájraK
,ne$nis €eh i}}a ed ,barad sik réllif ¤E
.nestnih en tsétevkó$ nájácro za ávoH
,matlodnog esos eb !témsi kaltál táh ,jaJ"
,matlohgem djam detré ,metseebgésték djaM
:no¤an €o keléđeb kenim menetsI eD
".no¤av nabzáh kisám a tti darudá&áB
11
,anlóđ si men tebböt >aj}a ttodnom ti}}E
,anlov no¤ábotroH seléđ a trájdnim aH
,kéndógofle evíđ ,énlelö ¤ú si ttO
.kéndólo$luk arkó$ amén uđđoh ajáä
,nebélö za tekđer tnim ¤oh ,sólkiM izrÉ
>nepéđ ánatrat men ő ah ,an¤orel náT
,avludni alav gem ne}röđ si ő gideP
.avlum ődi ój ka$ ,trájdnim tlelef si meN
12
!abáih ed ,tágam atraka inatraT
,abájápmic arro kanánrúđ tűt ahtniM
,támrot kenénleđer attala ahtnim ¤aV
.támrofna€o ezré tsállali} őrekeT
kenémeđ ték e}}ök alluh avdarágeM
,kenéjőlüđ sevdek arájtazárbá zA

,katap a tufeđđö lőr¤eh ték rokim tnim S
.kanatdakađeb¤e ke}}ök eléfték A
13
,ettetí}émekgem sólkiM téviđ ergéV
,ettetré zohájah seđő aj}a témeä
,névdesene¤elöf s tágam etdeđeđđÖ
.névdek ólavinír ttev tőre ¤ohalaV
:lakkóđ őzektevök zoháj}a ttolóđ sÉ
>lakkó$ a gé}i$ik demle¤ek lef noj¤aH"
:aró nednim evrém már nav ardóm }ámkaä
.aróđ ővevu$úb zehdemle¤ek mettöJ
14
ne¤el mosádaram tti ¤oh ,melémer meN"
>ne¤et ávohráka netsI tik ,áim ¤röß
...keléf lótta ,kénnel asokli¤ gém ergéV
- ,keléđeb men lórra - keđel mesos za !meN
>demlek nojlusub en :kodnom ti}}a menaH
:temleléf ¤an a tza lőbéviđ ik esseV
>kejőj en ađđiv ¤oh ,le ke¤em tréza meN
.gem lö men gidda gém ,tőtmeret a međiH
15
,nabmorak ték a dnim kezeré tőre ¤aN"
>nabmolam sé nűréđ tza metegetđev meN
:tégészétiv mállah si kanmápasedÉ
?tégéstezmen a gem mánzála¤ né ka$ táH
,kanánotak konjab aráduB ke¤emleF
,kan€árik a natto timalav kotatuM
,eréne¤éđ má&áb đel men ima ,ta€O
.epél a dakađgem ttaim gés¤íri tőS
16
,}ođđamá}a sedé ,merék nepéđ trézA"
>nossaris esahos ,kéjdógga esahoS
,intaris tza kenim ,gém tlah es gem ikA
"?...indaram ttolah gof mes ttolah a rokiM
,kenéjőlüđ a gém enléđeb si tebböT
,kenénetlövü men tnala kebe za aH
,etteverđé trájdnim ,állah tze t€ehim eD
.ettet lugataglab táglod ¤e tnémi ¤oH
17
,atzoko bé¤e men tájgarah ká&uk A
>atzoh abravdu za tsakraf a ¤oh menaH
>tedéle$ a keze kájtagulef tsomráM

:tedéđeb a atgof erdivör ka$ trézA
,netti kajdaram ¤oh arbbávot mődi $niN"
>netsI za gem ajdlá gidep tedemle¤eK
:nogáliv a neze netsI za gem ajdlÁ
".monávik lőbmeviđ ,si nokisám a géM
18
,atdnom gidde aj}a..."!gem nojdlá ,gem nojdlÁ"
>atlodnog ¤ú ka$ tza ?tik ¤av ?nojdlá ik ¤oH
,ajlágĐiv teviđ a ika ,za ¤oh ,atduT
.ajlálatgem enneb tágásnávík nedniM
!kemre¤ a tdakađle lőréllem rokim táH
:kenrebme $nin evle} inléđeble tájníK
ika ,küttözök cnál a nálat tlov ekleL
.ik tdakađ lütsevöt :ttodólo$pakik meN
19
,ketlökűđ sé kattí} nabnoza ká&uk A
,kettöj giótja za lessétlövü a}úŁ
,lajjab-le¤¤ü káglođ a katdokđápátleF
.lajjaz semletref a kétrevlöf si tö¤röß
,kanátagébó ¤í "?tti tráj im ?tti tráj iK"
.kanádaka áer arsakraf ték a ¤oH
!ettehet men sám tze !aglod sólkiM a zE"
"!ettevetdeđ ne€i !anátu !anátU
20
,dazállef Đáradól keđéf ¤e rokim tnim S
:tazáh đége za tsom intehlezpék áb€O
,nocánrot seléđ a nabsám¤e kansodkuB
.notáhól ¤av gola¤ téđanađ kansoktuF
,ajdut mes ki¤e tza ?tuf ávoh ¤av ?erreM
>ajtuf arlab-arbboj tátú kodnolob A
,lutúr avdiđeđđö tekő rú ¤röß ergéV
.ludúz anátu dnim ibböt a s lüle ¤eM
21
,támrál iđádav e ¤evzö za é-ajllaH
?tásáloha$ kópok ,tsátnajruk ,tsélötrüK
!ebéle !ebéle :kájtláik tnim ,ajllaH
?ebéle sólkiM ¤oh ?ebéle ik ajdut S
kanáif nétnütlE .ajllah men ő tze !meN
,kanádorotnátgem ianibál egnöß
:ar¤á ttetevgem a nepéđ ttolta}aheL
.asálujá za trat giddem ,ajdut netsI
*

.J .A .tte€eh »meleléf« ,seipén :»đléF« [1]
KENÉ KIDETEH
,támlaris }ođđa za ánáđgem negi €O,
'.tájuđđob eikén ajllágem ¤oh ,ádnoM
iavsolI
1
,ne$nis ejiknes rám ttala gé za keniK
.netsI ój a té¤ü ajgoflef :nejléf eN
:atgoflef tnékim mál si tésólkiM idloT
>atlokrub ebőhlef gatsav ¤e tadloh A
,ttođtál mes immes ¤oh ,géstétös na€o tteL
:ttolmálliv ,ttogotta$ ,ne}röđ gé za ttegneZ
,túdjah ¤e ttötügem ajgarah netsI zA
.tlúdjaj mes le ka$ gém ,lannoza ttel egéV
2
,toglod a ¤röß idloT aráfért ettev meN
,ttogrof lürök ejef ali}netsi za ¤oH
,ettetlötrükađsiv tiá&uk tdeléđlE
:ettegem tlű¤eđđö dnim si epén ađóK
,legger a rám rokka tlov lezök }ozib eD
,leggeres ttozá za ttödőgrev azah ¤oH
,iken agásuđđob bbo¤angel a tlov za S
.ik ettehiv mes gém ,tlodnogle tima ,¤oH
3
,lejjé noza tágam ettet eđđem sólkiM
,lelléđ sé lammálliv ,levőse tlláđebmeä
,etrevle t€ámoh a lanjah a nődim sÉ
.etlel nabgásatđup gatavis ¤e tágaM
?nátđup nelteik a asrátitú tlov iK
:návđú negé kék a anátu tnem pan A
,nabágam at¤ahtto >at¤ahle ,etrélE
.nabákađjé sevden nalatgástárab A
4
,nebléd ,pan kide¤eN .le á¤ah rođmoráH
:nebéziv bábiléd ketgebel ke¤eh ¤aN
,ttotál mesos ta€o ő trem ,sólkiM tlumáB
.tobábiléd a men ,atlumáb te¤eh A
>tdaráf alav rábmá ,tteteis ,tteteiS
>taráv iadub a attálgem nednetsE
eréado nődim ,pan a el tnem men gém S

.eréjezem sokáR setezeven seríH
5
,lettseP sodéđmođőt ejőzem kansokáR
.lettse za knusatu eđđö tré ttala tseP
,ttellem őtemet ¤e gidep katzoklálaT
.ttelletétös ajbmod rís jú nebőtemeT
,ajbmod tto kiltétös kanrís eléfim eD
:ajdnog si $nin si nav tsom kansólkiM arrA
- !netsI ótahnednim - nabáhurđá¤ uđđoH
.netđerek jú ráp ¤e lokób aj}asedÉ
6
,asám ttotđakađ ka$ ,tlov aj}a men gideP
>asáris sevresek antí¤álgem tevöK
,no¤an gem ánnáđ en ¤oh na¤u sólkiM táH
?no¤av evíđ bba¤ál lénők iken ttoloH
,ázzoh tnem si ado ,evíđ ttese si geM
,ázokadut előt ?rís tréim ?tréik ¤oH
(návli} tlov ¤evzö trem) ¤evzö sođá¤ a sÉ
:návrís nesevresek arávađ tlelef ¤Í
7
:temetese né za dzedrék en !maif ,jaJ"
:temekemre¤ zétiv ték le mettemet aM
,he$ ¤e gem álokli¤ nebétegiđ anuD
".estnem en gem ahos lótlokop a netsI
:evledröt ka$ si tze ,ttotahlóđ men tebböT
>evle} a ttollále ttaim ságokoz ¤aN
,arájbmod etekef kanrís a tledréteL
.aráftđerek ték a návlurobel ,ttögö} S
8
,atráv gidep sólkiM .¤í ttotrat giákoS
>asáris sevresek }ođđa za kéjnűđ ddaH
:ttođtál ¤ú bbálagel ,nátza ređ¤e si tnűä
.ttozáhuj ti$ik ¤e ,nesőre €o ír meN
,mollah tnima ,mollaH" :ikén adnom rokkA
>mollavgem ,metré men ed ,tájab }ođđa zA
?trém sé gem élö ik ,kétlögem táif téK
"?trérév nojnávik trév ik ,$nin :kétlögem aH
9
,návllah takavađ e kédesene¤elöF
>námladjáf nelte¤ek }ođđa za ttev tőre S
,ajtazárbá za tlov si }ávlah ,si }ávoS
.atjar ttelletétös emeđ ¤an ték a kaŁ

,ne$nis iknes !jaj O ?dodnom ,trérév a tréV"
>nestniket éleb ik ebmevresek né zA
,ólrat iđő rápok tnim ,meviđ a atđuP
".ólras a tđálak a etdeđel lőr€emA
10
,demle¤ek nojrís eN" :adnom gidep idloT
:kemre¤ zétiv ték a lef rám damát men kaŁ
,menetsI netsI za meken ne¤el en eD
.nehe$ a kötteré kollá men túđđob aH
,(nabáih men ,ajtál s) nepéđ merék menaH
>nabázagi-netsi toglod a le ajdnoM
,nohtto si meken nav má}asedé ¤evzÖ
".t}ođđa¤evzö ój a inlánjas né moduT
11
,avdorotábiken }ođđa súb a rokkE
:atlođanaple dnim ,ttese tnim ,ttese '¤oH
,he$ ¤e kizdőlelkö nebétegiđ anuD
>e$neređ a iken láglođ neppékü}röđ S
,itev aj}áh tágam ,nennef ¤an kidekréK
:itegelme arfú$ tetezmen ra¤am A
,arlálah ,ertelé rám tnemik konjab koS
.artáh in¤ah tóđjaj sé távrá ,te¤evzÖ
12
>aif etnevel ték ő za ik tllá pangeT
,ailad ráp na€o nabgáđroléf tlov meN
:kemre¤ ték ój na€o nogáliv a tlov meN
!kenreveh nabrís ¤e ttellem sám¤e tsom sÉ
,am rám tdaka si men >gáliv a tlümérlE
>anlláđ ebmeđ levhe$ nelte¤ek a ikA
,legger nebtegiđ a đel tto tnigem gideP
.lekkedéđeb sögőg ólomorák tnetsI
13
,tátlovim kanjab a sólkiM evtrégem ¤Í
,táglod ettölzök men la}}ođđa za bbávoT
,abásoráv kentseP tludni s tnöđök menaH
.'abágam návtagrof takoglod ¤an teneM
,labbol-lebbes ¤an tnem aráctu lóráctU
,nabbojgel ándut ő tsáráj a tto ahtniM
:artáh gem erőle ttögnödö ka$ gideP
.azáh a tlov nátáh ,ere}ek nélebeK
*

KENÉ KIDACLO{
........€áriK ......,
'.kanrák ¤an árí ,nohtto tsólkiM ánatrat aH
iavsolI
1
,ne$löb atlodnogik nelgidep ¤röß idloT
(mestlö en abkisám tamavađ ki¤e ¤oH)
:nabágam etzőfik ,modnom ,atlodnogiK
.nabáno¤av e$$ö árrú ne¤el pékiM
,ttemret náduB si ő ,sólkiM tnim bbőle táH
.temrev a asságem lán€árik sojaL ¤oH
,luról a ttolláđel tse€ehim ,tnem si leF
.lurúif }égeđ a ttet tsálnája ne€i S
2
,mekén za űresek !mo€árik segésleF"
>megésseletök đá¤ inetnelej timA
,rév a kiláv men ka$ ézzív trem ,űreseK
".révtset ređ¤e ika ,za daram révtset kaŁ
,angokoz nesőre ahtnim s ,at¤ahle ttI
>atdokmo} ka$na¤u levődnek ¤e témeä
,ersélöĐröd ¤an a emeđ a ttel sereV
.erđé enneb ttev men €árik a te}}ök eD
3
:alóđ nepékne€i nabnoza €árik A
,anlov derévtset ¤oh ,gém mattollah si meN"
,dettezev men ahos tréim abmoravdU
"?dettetremsi mes gem ,dattatum si mes eB
!mo€árik maru ,hO" :elelef gidep ¤röß
,mođá¤ sé mene¤éđ péktlávik za mekeN
,(er-éd ¤e za erre ttotjahos to¤an s) "- ,eD
.eré¤ek mo€árik anlov neltemedrÉ"
4
,návráj nebődnetđe kidezit a sólkiM"
,návrá tdaramle ő s knápa }égeđ tlúmiK
,innel matraka né ajpa tte€eh ajpA
:inleven tzétiv ój ,killi tnim ,előleb S
,evdek immes arój :nől atub ,€ehrok eD
>evdekeven kanróp ,kanrá&eb ,tdaram noH
:ilűkléndóm anlov enneb őre gideP
".ilűrek tjab a sé leĐbel ?anđah im eD

5
,rák ¤an }ozib e}jE" :€árik ój a tleleF
,láttagllah alór ¤oh ,dettet luđđor sigéM
:enneb kikal őre ¤an negi :dádnom tzA
.ennel mesgém evdek arcrah ah ,mánládoŁ
,nepékgév le tlum men ,tdalahle ima eD
,nepéđ kelrék ,lef dzoh ,massál ddah ,tő lef dzoH
>nabmáloksi né za ,dsálgem djam ,lunatgeM
".nabmáđ-rebmezök ¤e ¤emle si ¤ú ,men aH
6
,témle¤ek degéslef mönöđök ,mönöđöK"
,témledeih ój €i lőrmé$ö naltatléM
,evđev nav le mé$ö :ősék nednim !jaj eD
!evse abgássokli¤ ólav lakkédnáđtnáä
,tamáđ a monti} llek arđanap €i ¤oh !jaJ
"...tamáglođ őteređ pan€emén élögeM
>tlurob ertneđők ¤e evgö} sé ¤röß adnoM
.tluromokle epék s ttezénár €árik A
7
,ajácro €árik a le tlurob tréim ¤oH
>atlákodut mes ze ,ken¤röß atdnom men tzA
segéslef a ergév >giákos kattagllaH
:tegéssedne$ ¤an a gem éröt ¤í €áriK
,arámáđ mele¤ek nodóm ¤e nav sigéM"
:aráduB bbőleim túif a lef dsazoH
,nebétegiđ anuD tjab ív he$ sőre ¤E
.nebézek rám ik tlum mezétiv kéred koS
8
:lazza ik nojllá sé dé$ö lef nöjőj ddaH"
,lah ttaim ezek ¤av ,atjar đev tőre ¤aV
>ermele¤ek ótlém ,if kéred ¤ú ,ző¤ aH
".evtetnüb neđel gem tréektév ¤ú ,men aH
atjar tlürö men ed >€árik a ádnom tzE
:atjahos pékke tős ,a&áb üvíđ ój A
:nöj nősék si ze rám kenmé$ö ¤ohtrém !jaJ"
.nödlöf đége za ttel ávósodjub ,tnemlE
9
,lótzáh a tnosole ?ttel men ávoh ,ávoH"
,lótáfléfupak a ka$ ,ttozu$úb mes lE
>ajtú za tteđevle ,tnűtle avmah ,eríH
'.ajdut netsI ój a ?tsom rám e-lah ,e-lÉ
,evlet laggáskonlá ¤röß ttodoknápos ¤Í
,eklel-etset ikén tlov simah gidep jeH

,attatumik trájdnim tiréjef agof A
:attotídrof ¤íme tájros kenédéđeB
10
,egév tniređ }évröt sé gáliv rám ikeN"
:egéskörö idlöf enzén már ,modut lóJ
,laggoj méntehevle ,mántahlalgof si lE
.laggolod a innáb kénraka ¤ú ah¤oH
,kisám ¤ava ki¤e djam ánadnom tza eD
.ki¤áv arákotrib e$$ö za ¤röß idloT
,atravaz argáliv lótzáh a tza !in máL
.atlalgofle tédlöf nednim ,atgof nátzA
11
,majlalgofle ¤í ¤oh ,nestnem netsI gideP"
!majllah tiamlagár ótnađđob gáliv a S
,enröt men máer ¤oh ,tój llá ik gem nátzA
.enlö men gem mé$ö tréákotrib ttevle S
,so$ánat si men sé moraka men né tzE
:zohá€omáĐ dekéđ međétel mi menaH
,ajtahdut degéslef ,ár bbótlémgel ik ¤oH
".ajda kanna nepék-}ámoda i€áriK
12
>ne€ém agnoljah sé ¤röß idloT ádnomlE
>ne¤él akédnáđ im ,attálik €árik A
,totalodnog őf a nepéđ atlálatiK
:ttotagllahle nepéđ rú ¤röß idloT te€eM
,előlef ttotjaho televel i€áriK
,előleb ajdutik nebbe}}ök té$$ö ¤oH
,avlum ődi enre} temle¤ek náten aH
.anludnilef nátu egéskörö za sÉ
13
,€árik segéslef a ttog€osom negediH
:lániavađ tájas tö¤röß gem ágof ¤í S
,modagofle ,nav lój ,tégéskörö dé$Ö"
:moda dekén táhet ,bbótlémgel ¤av et ár S
,dekén gidep moda lelletétlef na€O
.dezgévik tokonjab he$ a panloh ah¤oH
:tejef ttogável a dözűt arákof ráV
".temeté$ep őggüf i€árik dere} ¤Ú
14
,lánkár ttözőf a nől bbeserev ¤röß idloT
,lángálivpan péđ a ttotál naso€ámoH
,elűrök katlocnát kepék ttogaraf A

>elűdéđ men le ¤oh ,le tlum ebi$ik kaŁ
,atjar ttotuf gigév gésgedih ¤e nátzA
,acra za tdapásle >tdazzi sigém ,ttozáF
,enneb tdaram es rév i}}a ¤oh ,tdapáslE
.ennel géle ređ¤e kango}úđ ¤e i}}eM
15
,aráhalav ergév nátza ttolmalóđgeM
:arávađ €árik a núromođ tlelef ¤í S
,ajno¤av mé$ö za llek men meken :modnoM"
".ajmo} en temeklel ,alór matdnomel nÉ
,kan€árik segéslef a tnöđök s ttolóđ ¤Í
,kanájah a nohtto tlláiken s tnemazaH
:inzölkö tákolmoh ,inpét tteseikeN
.inzötök rám e-llek :káglođ a kétsel kaŁ
*
KENÉ KIDECNELIK
...alav tdakađ létök ,návdokđagur akiB,
'alav ttotada jám kos norokka kansólkiM
iavsolI
1
,nav gálivdloh se}éf niáctu soráv tseP
>nabgálivdloh a nnef kilréjef }émék koS
,bbála kandokđá}uh kőtet€edniĐ anraB
.tálaf đége záh a ¤etnim avtírobgeM
,kankal nosáldap a :rebme za énnih tzA
>kanbbasagam lakkos tza kátláni$ trézA
,erteleme kájkar takalafzáh a tsoM
.evdzek arjú ređték tlov őtet a rokkA
2
,avdaráfik ergév nátu ságno€ob koS
>ardap ¤e náctu za sólkiM tlüpeleteL
,ifréf sé }ál ,}ođđa >tto tnem-ttöj pén irÚ
.inzén atnu si le ,tekő etzén sólkiM
,nabtanáb ¤an téjef ettetđeggüfálA
',nabá€osrat serü $nin si eznép ¤e treM
,tteve tim tábmog ka$ ató pan ¤én gideP
.ttetehdeđ neléftú avlorodnáv te€eM
3
:damát sátlokis ¤an ,amrál ¤an neletriH

?taráv a kájív ¤av ,zívrá ¤av é-nav zűT
,gésnelle őj si men ,zívrá mes zűt ne$niN
:gésnelej őtímér kisám ¤e nav menaH
,náctu }eksek a tuf akib jaliđ ¤an ¤E
>návludabađ lurdihógáv na¤ohalaV
,ajlogađ trév a sé ,tagnakis sé löbmöB
.aj€of gigév té¤üđ s kilmö lőbélüf €eM
4
lejjéđ ,kattál errem ke}égel soráđéM
,lellétök ólokruh ¤e-¤e katdomarI
,kanátuj men er€eh sotzib kogam gím sÉ
.kaná&uk a inlóđ ketré mes ár giddA
,kednileđ sőre tah lándíh a gidep tloV
,tednim kanákib a kátíđu anátU
,ketser katlov si men ,katdalađ ká&uk A
.ketse kanájram sé kenélüf akib A
5
ézrévgem télüf a a&uk ki¤e t€ehiM
,ézré tamladjáf a akib a nebélüf S
,tekő atzárel sé ne}röđ elüdőblE
.tekőggüfnölüf a lőrélüf áróđlE
,ttellek mes nabboj ¤oh ,kebe za kattolluH
,ttellem kalafzáh a ketneffüp tako¤aN
,nabkojáđ tdaram ah súh ,lüf barad ¤e-¤E
.nabkojgarah soník kátgár avdokra¤A
6
"!dgof ,dgof" :kátláik ka$ ke}égelógáv A
,ttogrof arákirak tallá tteđev a eD
,ttetílezök ázzoh ređ¤e a&uk €ema S
.ttetíges inlüper lavávrađ ő kannA
,arravdu déđmođ a atbodeb teki¤E
,avrađ ik attotno tiléb a kankisáM
?tasám kettehet tim 'đih ,gidep kógáv A
.taká&uk ttölgöd - a ne}émek kátatziB
7
,đévléđ ógúz a tnim ,nabnoza akib A
:téléđ mes ,táđđoh mes kantú za etzén meN
,tlálat lotu-lüle tika ,ttotrat kannA
.tlálah so}ozib a rebme nednim átuF
>ebgésték rám evse ,pén réhef a tlokiS
!ebéle ,ebéle :kájtláik kaifréF
,anludrof ebéle ika ,ne$nis ¤e eD
.anúbeb si abku€-urúf a gém menaH

8
,nepéđ ttollálef ka$ ,le ttotuf men idloT
.nepézökactu za atráveb tákib a S
ddál men ?¤av dnolob nát !ókcif et đraka tiM"
"?dár nesene¤e nöj ¤oh ,tákib söhüd A
?anlov attál en¤oh ,}ozib sólkiM attáL
,atlodnog nabágam - "kotazzotláik kaŁ"
,ttellem elüf ték a tóđ a átá$oble S
.ttellek zohákib a tsomrám intál ¤ohtniM
9
,attálgem akib a tsólkiM ¤ohgila treM
,atlápak trop a sé ttotnakkis tőtiméR
,lavávrađ tedlöf a atróđ ¤ú nátuzA
.laválliv antagrof táv€ep nűréđ ahtniM
avdokđaguriken nesőre dnimsređ¤E
.attotá$ob el-¤an erőlelkö távraä
kanátlokis "!jaj ,jaj !nav egév !navadO"
.kanáctu itsep a lóbákalba nedniM
10
,ttotnappot ebéle lavábál !nav ¤oheD
:ttotnajruk nesőre lavávađ őtiméR
,táhram a étnekköhađđiv lasságof E
,távrađ atdagargem nabtanallip noza S
,avgof lánávrađ ték ánov erkéđógáV
,attotláikőle takosoráđém A
,nátzo koza kettöj si le arákos-¤aN
.návzoh takáv}áp sé tekeletök sőrE
11
,zohádnereg gatsav tákib a kétökgeM
>zohábál ősle za kétzögü}el távraä
ke}égel ógáv a >ttolđolejjéđ pén A
.kenénem innükef abókizáh sik ¤E
,eréléđ dihógáv a tlüel gem sólkiM
>erjé noza ingof tá}at návraka ttO
,tlov asagá níđ a ajánráp kenéjeF
.dloh a ár ttetíret lóbrágus tődepeL
12
,iken kédegne men kosoráđém a eD
,ik ejnehip tágam nebníđógáv a ¤oH
,ebéle ketkölik tajám barad ój ¤E
".ebévresek aj}a" ,kádnom ,nanno nejnem S
,kentelé záđ gem záđ amlatuj a táh zE"
"- kentev tánĐimala kenőtnemgem a ¤oH

,at¤ah nödlöf a tto tajám a s álodnoG
.atdaado kanna ,a&uk sehé ¤e ttöJ
13
atgosus ttü€eh koS .náctu za tnem nátzA
">atgof novrađ ika ,za tlov ze" :ikalaV
,tepékrebme ték-¤e gém ttotál ne€eh koS
.ttepélađđiv tnima lóbupak ,lóbkalbA
,ajálbát kalba za ttodópa$eb nátzA
,aságroki$ kan$luk nokupak a ttollaH
>neletrebme ,gedih ,nől géssedne$ nátzA
" ?me€ehzűt rám đel loh" idloT dnom "meken táH"
14
!ebéđe kattotuj men koglod eléf}áH
,epék aj}asedé ttegebel ettőlE
,ttegév letévu$úb tnem ázzoh rokim tniM
.ttegé ajkó$ nákja avgo€apmi$ náka} S
,tlov akađjé além sedne$ €o si rokkA
,dloh a el ttogolli$ nátđit €o si rokkA
,avráz nennünednim ő tlov ik si rokkA
.arákađjé iknes ttoda men te€ehgu{
15
,av¤ahado tépék aj}asedé za djaM
,ajtalodnog tlüper ar}ođđa¤evzö zA
,etröt '¤oh tézek ték ,netđerek a trís '¤oH
.etlögem táif ték he$ dav a tréimA
:tjahos ¤í s ebéđe tsom tuj asádagoF
?tjab lavva né panloh kéntahív pékim hO"
?merev¤ef ,molécnáp ,moĐiap no¤av loH
?melev inlláđebmeđ konjab he$ a e-goF
16
,márné konjab he$ a tjah mes tim }ozib !hO"
,már zén lórllávléf sé lo}úgik ,teveniK
,kantá$ob mes lezök gém ázzoh nálat ¤aV
".kantálgem ah ,kájdnom »!so¤nor ,nenni erléF«
,talodnog e tsólkiM átísuble no¤an S
,tako¤an ttotjahos ,náctu za tnem nassaL
,evtđerem élef dlöf a témeđ ,tllágem-geM
.enserek timalav ttőle abál ahtniM
17
,tludívlef si epék ,etniketlöf ređ¤E
,tludni kensénem ¤ú ,tuf ¤oh ,kánlodnog tzA
,ebtrekőtemet a nesene¤e tnem ,tneM

.etlel t}ođđa sođá¤ órís a tnémi loH
:ajléc ttetehel im ,inlálatle ü}}öK
>ajlécnáp ,erev¤ef kanúif ték a tloV
:erőle tlürö sé ,atdnom ",tza međevleF"
.előt tlotráple si mörö za ze ¤oh !jaJ
18
,tetrekőtemet a atrájađđiv-eđđÖ
:teklel ttozoktále ¤e nabba tlel men eD
?tájkal ken¤evzö za tsomrám esserek loH
.kájkal nereze kos tásoráv tsepaduB
,ajtaraka nednim nabáih ¤oh ,attáL
>atdagof abáih tásádagof sőrE
,esévükse ,agam kétáj bádbid ű}}öK
.elév kiđtáj ¤ú ka$ ,sros a kemre¤ sokjaP
19
,katda men kőlé za tsálláđ ¤ohlevim sÉ
>kankattolah gedih nájá}at tnehiplE
te€em ,lóttamrah a bmodrís a tlov sokri{
.tte€eh kösökörö arra trís jé sövűH
[1]>arájtugáđro za ,ergé za ttezénlöF
>arátlov ósodjub tlodnog nesevreseK
,nebléf őneppörle nav rádam €ema tnim S
.nebéviđ gatavreh gés}émer a ttet ¤Ú
*
.J .A .negé za tújet :"ajtúgáđrO" [1]
KENÉ KIDEZIT
,érék noza táglođ ken¤röß idlohT aj}A,
,egésküđ neđél ah kansólkiM idlohT óJ
'.e¤ét ebiele tere}ekĐor rokkA
iavsolI
1
[1]ettemi nődima gés}émer iđtáj A
,ettetđev téletih lánnalatgodlob A
,tomlá őtetge$ek ,erémeđ dlük tomlÁ
.togásuromo} a itísedé lavvA
temledező¤ nehe$ nabámlá si idloT
>temle¤ek tréektév lót€árik a tre} sÉ
,nebézek ttogolli$ rev¤ef sö¤nö¤ agárD
.nebémeđ ték aj}a ü}}ökmörö bbágárD

2
,molá za tlüperle :kéllah ságobodóL
,nogálivdloh péđ a idloT etniketleF
,ttellek men ¤ohmenah ,anlov ttotál eđđeM
.ttellem őtemet a tnem tto satáhól A
,kenémeđ a ttih meN ?satáhól a tlov ik S
:gem éremsi técneB név a nabba nődiM
?ecneB gerö ,¤av et ?đém ávoh ?za ik !éH"
"!e$neređ ¤an ne€im !tehel men !menetsI
3
,aglođ setđit a rám si ántahdnom gezzeB
,anlov ze s ze menah ,ecneB név a men ¤oH
lórávol etpétel sólkiM idloT rokiM
!lórájácro socnár tlokó$el trop nednim S
,ttetré men tebe¤e lőbbednim ecneB eD
>tetrésik ¤e áer ttorgu lóbrís ¤oh kaŁ
,táglođ név a sólkiM etzékcel nasađđoH
.tátlovim golod a ingof atrib lef gíM
4
,levéđe atgoflef nátza rokim menaH
>le étehdelef mes giájpan alálaH
,atdaru za ahos le étehdelef meN
>attaim kenmörö ¤an a gem tdeji tniM
:giléf ka$ ,neđége kenémeđ ttih men tniM
>gigév attagopatgem na¤oh tiajtnoŁ
,lőbémeđ gerö ték }}ök a tderegem '¤oh S
.lőbégellef netsI őseropáz a tniM
5
,atrat giákos ój đanap a ,mörö zA
,atjar tnétröt ima ,sólkiM etléđeblE
:nabát€of tléđeb men ¤oh ,ólavindut eD
.nabávađ kidezit nednim etdrék táj}A
?}égeđ e-geteb men ?má}asedé nav '¤oH"
?nékemre¤ tteđevle no¤an e-kidoksúB
?kisám a láni$ tim s gém e-löĐőd aláN
"?kináb luđđor e-¤ú lammá}a }égeđ !jaJ
6
,kanúif a ecneB atda lüsétré eD
,kanúb ajda esos ttaim aj}a tágaM
,pansám at¤ahado ,ajtírobáh mes ¤röß
>tanáb ¤an a téviđ gem étđeper si meN
,norá nednim tsólkiM énteređ intál kaŁ

,nogáliv e seléđ ajlálatlef ah sÉ
,etrégi la}}ozib-}ozib ,isereklöF
.etré innem si llek tedlöfrém nevtö aH
7
megne le ttotídni tnáribé¤e si meN"
,meklel sedé ,sólkiM ,degét insereklöF
,dedéle$ ólopá űh ke¤el ¤oh menaH
.degésküđ im rokim ,alór majdoksodnoG
,lándakras ke¤el tto ,đlek-đráj erremrákA
"...lándaka abjab ah ,lügéstíges ke¤eL
!ti}}em lüvíkneze s ecneB attodnom tzE
!ti}}emalav indeđ ebsrev tza énző¤ iK
8
>kanláhgem tto ka$ ¤oh ,kátzorátah arrA
,kanávol a ttoda tokarba ¤e ecneB
,ttellem apák a tlov si ré}ek ,si karbA
>tehret eléffe za ecneB etletsör meN
,apák a tleme si tá}đirat sölbö ¤E
>abá}đirat ¤an a ecneB tlú} gikö}öK
>nav ttI" :alóđ ¤í sé ,timalav ttozúhiK
.matzoh [2]tópic attál-rádam ,máglođ ,eđeN
9
,ettödlük deken tze }ođđadá}a sedÉ"
,ettötüs si agam ,attotđagad agaM
,lünelte¤ek-sőre atlo$narapgem sÉ
".lüneltegeđ majda ebdezek tájas ¤oH
>éllem ttoda si tsék ,atdalatá lazzA
:énleđ ka$na¤u sé sólkiM itev ikéN
,nokéred le anláv ópic a ¤oh men eD
.}okév tlov men gidep ,le tröt sék a menaH
10
nebők a ¤oh !e}jE" :atládo$ gerö zA
"!nebőtevlatá za léđ a gem ¤ú attúF
,ajbarad a killi ávoh :tsék a etzéN
.andagaređđö ah ,anlov ój :álodnoG
,ebgésték ttese men }ozib sólkiM menaH
:'ebézek nav ré}ek nődim ,lah nehé ¤oH
,lüklén sázávotét tópic a érötleF
.lübépezök ik lluh sav barad ¤e emí S
11
:ecneB lőllem abál tasav a ettevleF
,ecneleđsav menah ,tlov barad-sav men táH

,ajráz immes tlov men ,attoti}lef ne}}öK
:ajáđ emeđ tllále ka$ táh ,ttezén eleB
,moráh mes ,őttek men ,enneb tlov }ara treV
,nogáliv a navgem atóima menaH
(ettegem rám távaj kenére}ek gideP)
.ettetísőre tza ,ttotál mesos ti}}A
12
?ne$nik naltaráv a tlürö men sólkiM táH
,ne$nis immes lóbba ,anlov tlürö en ¤oH
,nebémörö tlárgu ,tlürö nepékű}röä
:nebéđe átagrof topan ipanloh A
!kanágam táhur péđ ,trev¤ef djam neđev '¤oH
!kanálokiM he$ a téjef iđev na¤oH
,to-¤oh eléf}áh eD - ?za đel '¤oh ?ze đel '¤oH
!ttodomlá men eđđö toglod péđ eléf}áH
13
,ketlürö tegele nettek a dnim rokiM
>ketlüd arbmodrís ¤e tznép a insavlogeM
,ik etdeđ tnékne¤e lóbájkot a idloT
.iken tákram ték a átrat gidep ecneB
!ré}et gerö et oN" :ecneB alóđ ¤í sÉ
[3].léntehtekđiv gezzeb ,látpak mesos te€I
"- kizábih djam máđ a ,keléđeb kenim eD
.gizáđ atrájik :ttel máđ kerek ,za zib meN
14
:ecneB aglođ robmáj ,armavađ ssagllah tsoM"
>ecneliknevcnelik nav tti ,le ddet eđeN
:mo¤ah ttü€eh ü}}ök takidazáđ a eD
".no¤av mevdek sagam tsom levim ,kuđđigeM
,aglođ űh a enneb kénzeknelle gitláV
:anlov tdaráđ men ik a$aluk négre} aH
,etsegem tamrah a ,na¤u sevden lüvíK
.entehel [4]inlohi$ ebéjesleb a eD
15
>ttegéva indaráf ttellek eđđem si meN
:tekéđpa$ }égeđ ¤e katlálat lezök kaŁ
,adrá$ gerö za tlov si so¤nor ,si se}}eä
.arájkís ¤ábotroH anlov ttelli adO
,ettőle ttogro$á sagátúk újmođ ¤E
>ettötök éllema távol segre} ecneB
,'abzáh a tlov tétös :tneméb gidep idloT
.abáfködlömeđ a téjef atgáveleB

16
!tadárubmeret a ?¤av loh !sorám$ok éH"
"?togáliv đtjú¤ men trém ?látlahgem ¤av ,lođlA
(?tnigem léđógrof a zoh tik) ,mođla ¤oheD"
"?tnip ¤av e-llek ecti :đel si rob ,$ém a ttI
,dánda si abáih ,ecti mes ,tnip llek meN"
"!tánnak gerö ¤e zzoh ¤av ,zzoh es teppö$ ¤E
,aróđ e rálpa$ a tágam ettegmhülE
.aróvi tdaka tsom :nabágam návlodnoG
17
:ttalaze ázohéb tá}đirat a ecneB
,talaf a ttese lój ka$na¤u kansólkiM
,inle} etző¤ gila ,náropađ si atkaR
.inne tnesrev elev kénzekré mes moráH
,ttezekrégem annak ¤an a gidep rokiM
>ttezekerű¤ iken ,kansázokrib a tniM
>tráhop setnip tö za giléf djam átjahleF
".trágem !trénetsI zA" :atlakosgem ecneB
18
,kolodnog tesevek lazza né ,trá men ,trÁ"
>golod a kizotrat ti$ik gidep dáreT
,eđe nav ¤oh ,gű} ka$ ,rebme za lürö aH
"!eđen ,lá¤i ,nav tti ,am tza le küssemeT
:kenécneB t}éde za atdaado lavvA
,ken}égel gerö za ezek a ttetekđeR
>takos ređ¤e inni ttodokrotáb si meN
.tako&rok a noktit atsavlogem gidniM
19
,nolatđa őslef a ketnétröt keze gíM
:molabmic a tlüdnepgem lénécnemek A
,nabkédruđ a treveh somlabmic gerö ¤E
.nav gédnev ¤oh ,avllah ,tleklöf ed ,ttula ráM
,ebézek ápaklef tánnak a gem idloT
:erpézök a nagív elev tnattapik sÉ
,záh a tdakađel djam :si tlocnát ,si ttovI
".zzá¤iv ,rob a trágeM" :atdnom gidnim ecneB
20
- "!ár jah !kolodnog men lavva né ,trá men ,trÁ"
,átjahlef nasagam tánnak gerö za sÉ
>ejef a ¤an géle ,davol a nojlosúB"
.ejednetđe záđ nav ,mevdek ne€i tlov meN
!kengerö za tetnip !rálpa$ meken tánnaK
".kengemer iezek :annak a zéhen treM

:rebme őrémrob a tóđ a atdagofgeM
.leddner ttotagođi lőbsetnip a ecneB
21
>tárot tanábúb a le kujkal !jah !ár jaH"
!tárob a gem ku¤i :knurálpa$ a somlÁ
".molo$ol dár trájdnim :molabmic név lá¤I
".modo}ođi ¤úma :maru bbákni méleB"
!sorám$ok e-dollah !ne¤ni lóbédagaM"
"?sorák đel men !marU" ".lánni ahtnim ,¤ú ¤éT
:inni" ,sólkiM adnom ",kotdut ti}}e ka$ aH"
"!in ¤í :tokédaram a dlöf a gem a¤I
22
:eréjdlöf abođ a trob a étnögigév S
"!e}jé" :¤oh ,ár ttet ¤í s ecneB téjef atzáR
,tácnát a ka$na¤u atkar gidep idloT
.tádneregretsem a levéjef a etreV
,tako¤an ttotnajruk nebévdekój seléä
>takos ttovi tnigem :tlocnát tnigem ,ttovI
:arobmic gerö za ttotrat tekétrém eD
.arob lőbsetnip a tto¤of tnéknárpa kaŁ
23
>atlágrod men sólkiM ,ttotagllahle ređ¤E
,arácól a atzúh ,ejef a ttel zéheN
,ecnemeka€gob a előle tdalađlE
.ecneB tlügne¤le ¤ú ,lőbétlü tlurobleF
,absázotalum a tnuéleb si idloT
:arájrak somzi ték tlurobel nolatđA
(kere za katdagad nabájrak neletzeM)
.kere¤ samlatah a tláh ¤ú ,le tdula ¤Ú
*
.nabmolá men ,nerbé :»ettemI« [1]
tđarap a kideksevdek ¤Í :»ré}ek« ¤av »ópic attál-rádaM« [2]
¤av lórtú nabá}đirat a te€em ,labbaradré}ek noza kenékemre¤
.J .A .ttozoh lőrőzem
¤oh ,ajlosój tza lőbésétekđiv ere}et pén A ».léntehtekđiV« [3]
.J .A .inpak gof tznép
.J .A .ttaim gászaráđ a angof tárkiđ :»entehel inlohiŁ« [4]

KENÉ KIDEßENEZIT
>kenknüki¤e dodut inlah tti am llek geM,
'.kenrebme tloh nátzo ójah a gésküđ meN
iavsolI
1
,tége}epök sorip lanjah a évevlöF
,télef kantlobgé za elev atrakatle S
,'abáhur }osráb a se}ék €o tlov men eD
.abádrá$ }égeđ a nostnallip en eb ¤oH
,nokalba ttöröt ¤e lemmeđléf tniketeB
,nodap ¤e nneb ajtál tsomlabmic a ka$ táH
,lánáglođ gerö za tebe¤e tál mes nniK
.lánávol ógiR ój izgév táglod ikA
2
,nabáduB sé netseP etnikettéđ nátzA
:nabánuD seléđ a tágam ettegezéN
,ajbah a ttel sorip kenzívó€of anuD
.atjar ttođú kanó$ anrab ¤e népezöK
,ttezeve ,bé¤e men ,idloT nabkanó$ A
>teziv a tápal a atlozroblef eđđeM
,lóbsagam a katlluh keppö$ órpa se}éF
.lóbsirálak sorip kénse ropáz ahtniM
3
,nezív ¤an a idloT tlektá si ramahkaŁ
,neđér iadub a tájkanó$ étökgeM
,eném nesebes-¤an s előleb ttolláđiK
:enék iken ima ,ta€o nesserek ¤oH
,kanágam táhur sé trev¤ef so}ara péä
,kanávol ógiR ój tomáđređ jú arfiC
,ajáglođ űh ttozoh tika ,kanógiR A
.ajápirap sevdek tlov za si nohtto treM
4
>to¤an ,tepéđ ,tĐiap :tnávík tima si tteV
,tto¤ah men [1]totđarap óbađ a ná}ámloD
>tnámođap}ara za etpeleb ttünedniM
,t}ágozub úllot téh ,tlécnáp ,tokasis tteV
,trev¤ef eléfnednim ,si t€ereg ,si tájpoK
>trev $ávok kibbojgel a náduB teke€eM
>tomáđređ sognallas ,so}ara ,sötsüzE
.ttolrásávgem tnednim :záđ tnim i}}a óđ ¤E

5
,nepéđ ttözötlölef ,tré abádrá$ a ¤oH
,nebézek átagrof tá}ágozub salloT
,nájámirak gé za pan a lef ttúb rokkA
.nájáhur úif a emeđ tdaka si geM
,evtse panget ika ,tlov za mes ógiR A
,evtsef erníđ ekrüđ larrop itú ,larráS
,rágob etekef a tnim ,etekef menaH
.ráguspan se}éf a nérőđ ttolmakislE
6
,tomáđređ akla} a kátdaár rokim táH
!ttolmálli$ ,ttogo¤ar ¤oh ,iken ttelli tniM
,idloT ajádzag ój tlü arátáh rokiM
.inlocnát ttedzekle s tágam etzénlüröK
,ludabađ tsom ika ,léđ a tnim s "!ppoh" rokkA
>ludav nelte¤ek €o ól a tidloT ettiV
>anátu ttogallab lemmeđ se}}ök ecneB
.ajádzag sik előt ttev mes tú$úb ¤oh ,tjáF
7
?neléđ iadub a ttalaze tnétröt iM
.meléđeble si tza ,ka$ ár kotassagllaH
>avnovlef tto alav arotás €árik A
>av}oprotás a tlov lőbme€es kék atđiT
,(kodnom men ti$ik ah) mölkö za tnim ,alóR
:kotjob }ara ¤an €o lüröksörök katgóL
rotáb ,lőtibböt a tteđremsöik eđđeM
.rotás irú kos a natto etré tsám¤E
8
,evmöt aródagad kőgner sorak agárD
,evröttá la}}ara ,avnoveb la}}osráB
,leddner péđ űrö}ö¤ nabrotás a katllÁ
.rebme tehlezpék men rám tekebbeđ lénkiK
,nepézök őllek a tlov si kéđ gerö ¤E
,nepéđ evzék&ipik levőkagárd se}éF
,atlomrak tedlöf a levémrök }ara ¤aN
.avnov tlov éb etniđ laccórkop }osráb €eM
9
,lattálrok evtđeker katlov le kartás A
>latlá noza inpél kantđarap tlov soliT
rebme kedrémöt sé pén serev¤ef lüvíK
.lemmeđ etle}le djam takartás serü zA
lülefték tálrok a tlú} giájtrap anuD

,lüleb notálrok a tdaram rét serü ¤aN
géle si kanrásávahram ¤e ¤oh ,na€O
.kénetđere ado táhram a ah ,enneL
10
,evtülef tlov ólđáz ¤an ¤e nabtrap-anuD
>evtök zehéle} a kanó$ akrab-akrat S
noladlo itsep a gidep nebnölükmeN
.nobah a tlov kanó$ ,nnefado ógoboL
>e}évös a rebme :zív a actu seléä
,ejéleb lef kilú} tegiđ a népezöK
ató pandeteh rám :ze tlov tegiđ sokliß
.acóip ópođrév a pékim ,tlé lerréV
11
,lőlef aráv aduB he$ ¤an a nöj ređ¤E
>lőleb notálrok a lavávol ¤an locnáT
:ilrém$öb tra¤am a ,ná}ú$ kidokmoráK
.inrém elev tágam ejrem ika ,$nin ¤oH
noladlo itsep a neletrih emi eD
:moladair ¤an sé damát jazmörö ¤aN
nápirap etekef konjab nelteremsI
.návík inzőkrém sé zohólđáz a tatgáV
12
,avtá$ob no¤av el ejőznellekasiS
>artáh gobol-gebil llot réhef lórá$úŁ
,iđével tallot a (tlov ő 'đih trem) idloT
,izétiv €árik a kenmeret tto trájdniM
,ajtrat kötđit ¤oh tnim ,lallot a kenzeve S
>artrap iadub a zohóvívjab he$ A
:elev ilére$löf ,allot he$ a níđréV
.elej golod e tlov kansávíh arjab A
13
.ketnem kódaríh sro¤ abráv a ttalazE
,kedner irú¤an kos sé ttöjel €árik A
erređ¤e nokanó$ gidep konjab ték A
.er€eh óvívjab a gem ttezekré s tludnI
,abál a tré totrap tse€ehim ,sólkiM ttO
:abánuD seléđ a atgúreb tákanóŁ
,nobah a za ttotuf ,anzá€o$rok ahtniM
[2].noladlo itsep a tárro atgáv abtraP
14
,etdekele$ tréim :ézedrék zétiv heŁ
?ettetđerele ¤oh nánuD a tájójaH

,gem tlelef ¤í sólkiM "zétiv ,trébé¤e meN"
:kenrebme ¤e géle kanó$ ¤e ¤oh menaH"
,egév a đel sođá¤ am tti kenknüki¤E
".egésküđ arójah kanttolah a đel men S
,etteteđđö tézek lavva ,idloT adnoM
.ettetílme tnetsI avdokđáhof nógzuB
15
:dezek ađdda !zétiV" :alóđ ¤í nátuzA
>kelettetrés mes né ,ahos látnáb mes eT
,artáh $nis dáró ¤e ,si lánnugarah aH
"?antá$ob men gem ik no¤á solálah a S
,tére}et sű&đeksav átju} he$ a errE
>tézek sólkiM elev astnappoređđö ¤oH
,erőle toglod a sólkiM etteverđÉ
.etzőlegem rokój tágástárab he$ a S
16
,téjere ¤an tnappor idloT etdeđeđđÖ
>tére}et konjab a ne}röđ átírođgem S
,alúpaleđđö sé ű&đek a ttedegnE
[3].ajjú nednim kenhe$ a ttozodasahiK
,ludrof ődi ¤ál ah ,lađsavat rokim tnim S
:ludro$gem pa$géj a néđere kazáh A
.négév ajju nednim rév a ik tlúdro$ ¤Ú
.négéssőre idloT konjab a tde}röđlE
17
,lezzék ¤ú ka$ idloT atdagargem nátzA
,levéjere ü}röđ tehe$ a attagnáR
>etset a tdavlole ,tzök ezek ttogopoR
:evse erdrét he$ a ttögrö}ök ¤í ergéV
,molálah dnávik en !maif sedé kelréK"
,molnája deken mí tamono¤av nedniM
,tájáhram kos agárd kenzétiv tékneziT,
"'.tágásdórpa nednim lammagam őlzétiV
18
,nesérék a ttoljah evíđ a kanidloT
,međévle tadáhram" ,etlelef "¤ú ne¤eL"
,monávik kanmagam mestnárok si tza eD
.monáđ kankoj}a za :létlögem tzétiv téK
.detelé modagem ,tánĐimala tnim ,tsoM
:teterégi sőre ttala tih ¤ét menaH
,tadázah le énle} regnet €ém rábah ¤oH
".dabál deđet mesgém arknugáđro im A

19
,netdeji konjab a ttodagoflef tnedniM
:nettek élef kanó$ a ketnem levékéb S
,avdokazúhiken ,he$ ¤an a ređ¤e táH
.avzoro gávázzoh lórlutáh zohidloT
nebérküt anuD a idloT ¤oh ,e$nereä
.nebézek todrak a ápakgem s attálgeM
"!molagri !mele¤eK" :he$ ¤an a tlurobeL
".motatumgem datú :lőtnetsI drék ,jderE"
20
,ttevle lőthe$ konlá za ő todrak €ema S
.temle¤ek sökörö ikén ttoda lavvA
,lőtétset a téjef éđtemle [4]nebizÍ
.lőtérév ajádzag drak ¤an a ttel soriP
,nodrak a tejef a ajtatumlef idloT
:notrap a lőlefték damát ságlavir ¤aN
>kantatgobol tólđáz ,kantláik ,kanlospaT
.kantagnojrukađsiv ie¤eh ¤an aduB
*
.J .A .đapu$ ,atđup :»tđaraP« [1]
.J .A .tniređ }ámo¤ahjáä [2]
.J .A .tniređ }ámo¤ahjáä [3]
.J .A .nabájramah :»nebizI« [4]
KENÉ KIDETTEKNEZIT
,átđaláv zehéjef tető tréza €áriK,
'.atada tznépóh iken aról téknezit sÉ
iavsolI
1
tehe$ a ágofgem sólkiM idloT rokiM
,ttese erdrét ttogel nebétdeji za sÉ
,€árik segéslef a ttednevrögem negI
,áim mörö ¤an a emeđ tdabál eb}}öK
:katlov ettellem kik ,zohkaru za tlóđ ¤í S
>panloh inív gof men he$ a ze ,međih ¤Ú"
:ajtínatgem ika ,errebme tdaka tsoM
.ajdiđ '¤oh s tra¤am a azzála¤ '¤oh roksáM

2
?idloT deremsö men ?konjab a za ik eD"
>inlodnogle modut men nÉ ?iremsi iK
,nabmogáđro zétiv ólavarój ¤e $niN
:majdnom en gem téven s kejremsi en tikA
,nebzétiv e nav €ema tnim ,tőre €i eD
>nebzékrebme ahos matlatđapat men nÉ
,péđ ennel men gidep >đel ra¤am men ,keléF
.tételü$eb ra¤am a ik ánív sám aH
3
,temén ¤avva ra¤am ne¤el ,tnáribé¤E"
>tepén ra¤am a gem itnem lótsápa$ ¤aN
,nogadzag támlatuj melőt iđev si lE
".moda iken téđér e$$ö sokli¤ idloT
,elűf-elűh ¤ú ka$ aróđ e ¤röß idloT
?elűvikő si sám e-ajllah ,ttezéntéä
:kerebme irú za katgúb-katgúseđđÖ
.kenetlűrö kanna ,nav e$$ö sokli¤ ¤oH
4
,atbađik tehe$ a sólkiM gidep rokiM
,attatumlef nájdrak tájbarad kibbesik S
,egéslef ő €árik álo$narap tnétsüT
.etré nejnem zétiv so}ara tékneziT
,lavákjas sólđáz péđ koza ketnem si lE
.lavápmop ¤an tidloT zoh€árik a kéttiv S
,tadokasis lef dsi} !konjaB" :tlóđ €árik A
".tadocra izétiv dassatum s deven ddnoM
5
lániabál €árik a tsom ttese erdréT
!€árik segéslef hO" :sólkiM ettedzek ¤í S
,ótufnödlöf ¤e ka$ ,konjab né ko¤av meN
.ódutnednim a 'jdut ?ázza mettel na¤oH
,abgássokli¤ mése ,'¤oh modut mes magaM
:abgáliv seléđ a má&áb ttotalkazle S
,temettet indalef mettöjedi gem nÉ
".temesétetnüb ¤av ,temle¤ek ¤av inráv S
6
,kan€árik a sólkiM eléđeb nartáb €I
:kanájkasis léca tá€étsor ámo}leF
,ajtazárbá za tlov si sorip ,si }ávlaH
.atjar kanázotđo mörö sé tanáb treM
,epék lataif péđ kan€árik a tteđteT
:ebéle nőt tsédrék €i nasajá} trézA

"?lánlov aif cnirőL idloT a menedmeN"
.lánóđ e ttötüár levéjef a sólkiM
7
segéslef a tludrof zohkaru za rokkA
:tedéđeb samlatah ttotrat pékke s €áriK
,kotassagllah edi !mizétev űh !karU"
:kotollah tsom tima ,za gásafért men treM
,kemre¤ zétiv a ze erévtset ¤röß idloT
,temrev kenne nossá na¤oh ,nav noza ¤röß S
,lőbékörö té$$ö ik ántahráz na¤oH
.lőbégéstezmen a ik ántahdagat '¤oH
8
>matráj erégév trem ,tá}í$ nednim moduT"
:nartáb iken modnom ebémeđ tsom trézA
,etleven kantđarap té$$ö tdaram návrÁ
,etle¤íri s enneb ttetjes tőre ¤an treM
ajrak sőre sólkiM a ¤oh ,tléf lótta treM
>ajrakat ab€ámoh téven-téríh ő zA
,eklel đonog ő za tza ajdut neđj'ed - treM
.etleven men tréim tniređ ajgnar té$$Ö
9
,panim a élregni ő ¤oh ,modut si tzA"
>tsani ótnađđob ¤e intügem tlálat ¤ú S
ttotatrat nodóm im ,iáglođ kállaviK
.totađádavrebme eré$$örévtset A
€árik a !nav ¤ú ed ?¤röß idloT ,nav ¤ú meN
?láni$ tim ik ,ándut men ah ,anlov keniM
,innek tađđor i}}a errévtset ne€i ¤E
"!innem tríb eri}}e lótágam nápu$ iK
10
,tédéđeb €árik a ettevök séđtet ¤aN
:tégésse$löb aktir €i zohárok egneÄ
,ne€ém téjef étüsel gidep ¤röß idloT
.nebéne¤éđ ttúb men ála dlöf a ¤ohkaŁ
.ettetev arsólkiM témeđ tsom €árik A
>ettegerevgem-gem nesemle¤ek tálláV
:lef jllá ,zétiv ujfI" :nasajá} adnom sÉ
.le dá men röđbböt ed ,dá&áb a ttodalE
11
>koda temle¤ek mí nödlöf a deken nÉ"
>gof inda si netsI melémer ,tnetsI dréK
,lláđ dár ah ,dokotrib nebgéssekéb dajríB

.lánádzag bboj ,navgem atóim ,za tlov meN
,déđmođ a ne¤el en dosogarah ¤oh sÉ
:téđér ajda deken tnéknö dá&áb emÍ
?detré ?nav ¤ú edmen !révtset ódagatréV
"?detrégi kendé$ö dokotrib iső ¤oH
12
,ar€árik a ttetev tekemeđ tderem ¤röß
!arávađ inadnom te-men trem ¤ohed jeH
}ágop ú}ođi sé ,emeđ ttogolliv treM
.nákolmoh €árik a ttelletétös garaH
?telelef a negi" ,€árik a dnom ,"nav lóJ"
>televelkörö đrí am gém lőrrE !nav lóJ
,kalatlábórpik ¤í nátuim ,gidep tsoM
".kalassál en ébböt lánmoravdu :modnoM
13
!mo€árik segésleF" :sólkiM tsom tlalóđgeM
>mo¤áv es teppe$ ¤e arákotrib má&áB
,a&áb ,deit ne¤el ,llek mes émagam A
>agásnávik deviđ }évsöf elev kéjleT
:kendegéslef natsom kögrö}ök noza kaŁ
>kenrebmezök nápu$ ,ebégres eb ne¤eV
,modrak izeređgem :da tój ,netsI za óJ
".motrat lavva ,neđel megésküđ erimA
14
>kemre¤ na€o ¤él eN" :€árik ¤an a tleleF
?kenrebmezök }ávtih né kelénnev na¤oH
degét kalatđaláv zehmejef i€áriK
".deznépóh ráj aról téknezit evdzek nám S
ttodloel ttalaza ,atdnomle tze gím eD
:todrak sezer arfic ¤an ¤e lórákereD
,ezer a tlov }ara ,ajárfic a tnáméß
"!eđen ,lef dsöK" :adnom s attotju} kanidloT
15
,a€árik antahda s antahdnom es timmeS
,anláni$ temörö €i kanidloT imA
:enlére$ ¤ohed jeh trégásgadzag ,tréznéP
[1].enzén mes ado gém kené$nik suiráD
,innöđökgem nepéđ si atraka trézA
,innöj erévle} a traka men óđ a eD
,etré tletzehen men nabnoza €árik A
.etré no¤an névle} víđ ű¤ü¤e za treM

16
,}áih nojdaram en nebémörö ¤oh sÉ
,návik evíđ tima ,zadnim kéjleteb ¤oH
,lőle tsom kéndődzek amlá ahtnim nepÉ
.lőlef kotálrok a inőj ajtál táj}A
,ebéle ttotuf sé tnednim ttetjeleflE
,ebélö solécnáp átírođ evlémiK
,tteteven men ,trís men ,mes ki¤e ttolóđ meN
.ttegem kotáh a ttír ecneB gerö za kaŁ
17
,atmo} teköviđ €em ,mörö ¤an a ergéV
,attotnoik tégrém ,gellöf sehret a tniM
,ttolluh nesegésőb ropáz a lőbkömeä
:ttolóđ ¤í énidloT levvíđ tlü}}ök rokkA
,motazgam űrö}ö¤ ttezeklel lőtmekleL"
>motahtál ređ¤e gém tadácro péđ ¤ohkaŁ
!kenétnevel lelli no¤an eb !¤av péđ eB
".kenbé¤e tedegét ttetmeret mes netsI
18
,metlődnevöjgem meN" :adnom gidep sólkiM
?melőleb đel konjab bbótu ¤av bbőle ¤oH
:kenéjere magam tza mönöđök men eD
.kenémle¤ek gadzag netsI za mönöđöK
,knülére$ te€ehkal le¤¤röß idloT tsomráM
:knülé tti gidep im ,¤em abulaf¤aN Ő
>kidesedé mázzoh si ő nát ahalaV
".kitemet men le gím ,kéjdek¤íri ,men aH
19
,kemre¤ sáilad a táj}a etteređ ¤Í
>kenmeleređ alí} gém átnáb men tévíä
,agástárab sótrat la}}ođđa nől si meN
.argássazáh ahos ttepél mes nátuzA
,előleb ttodamát zétiv setenetteR
,ettőle gésnelle za tlluh ardóm-đálaK
>togáđro ,t€árik a ,tneltőre za etdéV
.takákinórk katrí lóriaglod-aduŁ
20
,kanájgarah tnelle ttotahllá mes ikneS
,kanájtárab atdaado si tégni eD
,laggáđro za iknes ttedeknelle men ah S
.lakkárobmic gív a ttozá}at tsemörÖ
,teke$nik sé tedlöf ,táhram kos tto¤ah meN
:tekemre¤ ódóvic negéskörö za meN

,erkö gáliv đége löf ré men levik ,eD
.erkörö tdaramnnef even-eríh ő$iD
*
>đet ti}}e lüleblürök ,letétik sáfért :»iken zén mes adO« [1]
J .A .tjah mes ár ,iđev mes erđé

