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őnrE ssiK iebetti sé irémelE
- kon†narap derzerá∏uh i∑árik sé ir…
∂anrobátla dévnoH
.6 rebótko .9481 ,darA – .31 suinúj .9971 ,rávsemeT
.tevé 05 :tlÉ
„ né-9 suicrám .9481
ttotísúnat nabkocrah sé nebketezöktü serév itánáb a
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neltede‡re sé egé

étiv ikonjab ,iegéstehet irézev
”agásúifazah
.2 dnermedrÉ ianotaK ra∂aM a neppékeséremsile
arásakllem etzűt tá∑át∏o
.ekönle záhőlesivpék a ,láP ysámlA
/návtsI hca∑eP/
,kesemen jú ra∂am ké-ssiK
.kese†eb nebküteze‡rök
,’ebénelle taláglo∏ űh S
.ebére† kanpak tokotrib
,semen ,seríh ajpa∂an A
.semedré ersétetnütik
,rok∂e tlov ótíllá∏idaH
.lób‡rá ekrü∏ ttepél er‡éf s
,nabcrah isédösökörÖ
,nabgnahö lammolatah a
,ttedekele† ,ttodoklodnog
.ttetetlesiv neőtrégem s
,galli† ∂e ttelef rávsemeT
.kansixalag tújeT e∏ér
,tazáh a tza ilölejgeM
.kanráv tábab i†ik ∂e loh
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,go∂ar ,sámrof gésppö† ssiK A
.kola∂na za kájládo†gem
,őnrE ssiK nebgést∏erek A
!őnlef ah ,∏el rebme zétiv
,even a le ajlurá meN
.etedere za ‡émrö ∂oh
,ttotísonoh ajpadéd géM
.ttotíra∂am tnékajáláh
,ke‡ét∏erek ke‡émrö zA
.zehéjt∏ereK sut∏irK keűh
,né∑ém küví∏ a kázzodroh S
.névzénlef arkuru suzéJ
,úlanov∂an sé gadzag ssiK
.úladlokos nebgéstlevűm
,ózokada ertelétiH
!ózotamak †lökre ój a
,sétetnütik pé∏ a golli…
.séremsile iapáp a
,ejt∏erek‡ara dner-sut∏irK
.evt∏eggüflef nokéjátví∏
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,annA even aj‡asedÉ
.ajras dála† †ivonadgoB
,űtedere vál∏léd ikA
.űtelélme∏ sűred ,mádiv
ná∑áp ianotak őnrE
.námlá újfi kidokláknum
,akon†narap derzerá∏uH
.akolmoh a tlocnár lótdnog
,segéstehet ,soko ,sogro₧
.se‡émelel lüví dner sé
,nebékedré gnar bbo∂an A
.ebére† da tegeöznép
,órájlöle nabgnar a ∂Í
óllálezök zohjídgu‡ a
,tehpél ebé∑eh ekönőf
.tezpék a tahláv arólav s
,nebtönev∂enzá∏ lo‡rezE
.nevtö ne†nin gém arok a
,kize∑eh abulaf †épjÚ
.kizevenik ákkon†narap s
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,nödlöf ra∂am nohtti arjÚ
!nötröb ahén ,∑eh a lohsám
,sárgu ∂e nenni rávsemeT
.sávgu‡gem ze kenéklel a
,itetzötlö tie‡égeL
.itetze‡ék lassállá∏ ój s
,e†e† even a küttözöK
!e†eb a ∂an ,tŐ kitere∏
,‡ére za ∂an nabkorá∏uH
.”‡ére∏ ,sotnop ,ótahzíbgem„
,talukala za ttezdecraH
.tadutgásra∂am a at∏it s
,űhrá á† sé ,ra∂am őnrE
.űf a bbedlöz néjdlöf a má
,molaznov a sete∏émreT
!molagof pé∏ ,tetere∏noH
,ajgáv ,ajtjús aidégarT
!a‡ál a sé aj•áb tlahgem
,it∏evle si tégéseleF
.itjer s ,ile‡ téöktanáb

6

*
,ná∏avat pé∏ kanclo nev∂eN’
.nádnikik∂aN kujlálatgem
,nabcrah inelle kebre∏ A
!nabgnahö ∂an kesegés∂e
,nese‡élöf kettehző∂ ∂Í
!neseklel ∑o kattahgnojju s
,nélé tsetdah igásnáb a S
.négés‡égel lokon†narap
,setelémík nebsétetnüB
.setelü†eb ,segésrebme
,ttetniketle lótsálrotgeM
!ttetíges men eklel ∂an má
,kengésegne∂ tégésrebmE
kengéset∏ev tégéssekéb
.kocár ”kéred„ a kilev‡ök
!kotá kulán telölű∂ A

7

*
,géspén ttodagofeb bre∏ A
.géshé etzű ,köröt etrev
,katlotaheb lórnáklaB A
.kattotídóh s ,ketlükenem
,kótahlálat nekédivléD
.kólláúob ,kasaicrah
,gásnáB ,ak†áB kütelüreT
!gásmá∂ ra∂am kikén llek men
,dere külőt vén ”gásadjaV„
,de∏e né∑eh sátjap ah ,má
.kédivléD knüken gésrét e
!gésimelle∏ e nejrésíK
*
,úrobáhráglop a tít∏uP
!úromo∏ ’ ∑o knüklel ,knüví∏
,neltelüdner lőb†éB kájtí₧
.nebtelüdnel sádamát a s
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,nekerek†eb∂aN őnrE ssiK
.meret nélé ∑át∏odah ∂e
,téjdlöf s ,tiakotrib ajvÓ
.téjdlöz sem∑es anohtto za
,tedner se‡évröt a idéV
.tegnel lé∏ tim ,tól∏ázdévnoh
,tegeres a ajtagomát S
.tekerev∂ef kene∂ev ∂oh
,ajlnájalef tiejtsüzE
.ajdatá dnim tétel∏ék a s
,ú∑ús a∆ám téknezit ∑eM
!úlécnö men ttet semen e
,lénőzelef óh suilúJ
.lénlőd kan∂á lőtgésőh a
,nav lánák†É őnrE ssiK mÁ
.dah ódamát ∂e tufetre∏ s
,∏érem atapa† dedsik A„
.∏ék erttet nerét nednim sé
,rotáb negi sederze ssiK
”.robát bre∏ a el iző∂ men

9

,sorá∏éM tő izmellej ∂Í
.so‡áriléc ava∏ kenik
,námo‡ ótjas a ríh a tuf S
!‡ámodut ∂an sélzökríh a
,∂anrőrézev ősle za Ő
.∂anrobátla dévnoh ősle s
,nártélgnar a ttotuj ar†ú…
!∂ávté za nöj nebzök séve
,tét a tsom ∂an ,téh sut∏uguA
!tétnelle †nin kennetsI ’láh
,tekőzönűb a irevté₧
.tekőleklef a láná†rá₧
,nákidosám óh rebmetpe₧
!námis ,neök ,ző∂ no∏alreP
,ajlalgofle trobát bre∏ A
.ajlaru ∂í tegésrét a
,ttala mortso aró moráH
.talaf somá∏ ki∏ú† nákrot
,re∏ől kos-kos ,ú∂á ∂an zíT
!∑ehőt∏ev ∂e ze kankakos
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,kizevenik kenrézevőF
.kize∑ehtá arlútnánuD s
,sétetnütik arámá∏ zE
.séremsile ótlém lőrtnef
,náduB s ,netseP llágem nabtÚ
.nátuléd rebmetpe∏ pé∏ ∂e
,kiznejlégem koráglop a S
.kizlej ∂í tekütelet∏it
,ttel Ő mesgém rézevőf A
.∂em zohsonáJ agóM tréze
,neblezöktset nartáb ∏ev t∏ér S
.nebtezöktü za lándzokáP
,∏el konrobát nebrebótkO
.∏etgem tnednim trémolazib s
,idlük erkédivléD htussoK
;itni ppékke nebélevel s
,metelzövdü konrobát ssiK„
!melező∂ a tá ejlelö
,ttoko∏ázzoh e‡él ne∏iH
”!ttogo∂arlef ajpan nÖ za

11

,arámá∏ kos tadalef A
.arárák a láglo∏ bbákni s
,ttolmorgem si egés∏égE
.ttol∏ofetre∏ ejé†nere∏
,nátu ata† iavo†naP
,násut iklel ∂e kisetá
.kan†inajmaD ajda té∑eh s
.kanku† s ,kanti‡ tótjaupaK
,kájtláv lőr∑eh ikon†naraP
.kájtnáb si men ,tő kitere∏
,tréételü†eb kilet∏iT
.trégásrotáb ódaadlép s
,kizevenik nebnecerbeD
.ki∏et ákkon†narapdah őf
,kitetpél áanrobátla S
.kitetlé ∂í tévdek icrah
,nebtezöktü itánáb A
.nebdner nednim ,nav lój tnigem
,kitetnütik nabsuicráM
.kitíseké leddnermedré s
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,kidokzótrat nebnecerbeD
.kizatule nájpan ahén s
,artalág∆iv lathtussoK loH
.artarájdah i∏avat loh
,tlov nabnavtaH nabsilirpÁ
.tlo∏jah ttellem sárdnA rápsáG s
,ttetígeseb si tto ,si ttI
.ttetíseklel sé ttotídzub
,nabmorámoK nav tti ppé tsoM
.nabrotás ∂e leggésttödlük
,er∂e kidökző∂ tiegröG S
!erdege₧ el kanajlunov
,nájpan óslotu suinúJ
.nájpal drak a ‡éf a nalli†
,se∑ése őf a őnrE ssiK
.se∑é∏ev lút iegröG ah
,sézevenik a nebébe₤
.sénemó∏ a nalat∏ah ah
!atjar sáríála htussoK
!atjap a gé s ,záh a rám gÉ
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,avah sádlá za suilúJ
.avas a ka† ,őj men lőbgé
,merék tti sádokpak a ∂aN
.nebrév gika‡ ki∏ú gá∏ro
,nabsádagem a tréte∂E
.nabságoftráp ak∏um a ∏ih
;ajtíló∏lef tö∂rö₣ akpalK
”!nabmo‡ taráv a tá ajdA„
.si Ő lürek erzék kárt∏O
.sirők a tnim ,eví∏ ‡émek
,tehel ∂oha ,kizekedéV
.tetelétí za ajdagof s
,ttel tétös nátu sogáliV
!ttetzag sajla za ttotídro s
,kétzegévik latlá ó∑oG
!kétdekele† lóbgásavá∂

