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cángI köröT ió†semeN

- sederzela i∑árik sé irá á…
konrobát ∂anrőrézev dévnoH
.6 rebótko .9481 ,darA – .32 suinúj .5971 ,őllödöG
tevé 45 :tlÉ
tto ed ,takáta† tre‡ men ,tnéknál∏oro ttödzük meN„
,lohnednim tlov
”.egéskü∏ tlov erkönrémdah kancrahgásdaba∏ a loha
(azéG sodiV)
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,semen sokotribsik ajpA
.se∂ek negi sros a zehik
,aj‡a za aksicnarF rehrohK
.ajtagnir nebő†löb ika
,itevök tŐ erévtset téH
.itegne∂e takusros a s
,tetere∏ a s ,dála† a ∂aN
.tezevtá nokodnog a ∑em
,neb†éB nátza ,náduB bbőlE
.neb∏é sádut kidopara∂
,soko sé samlagro∏ cángI
.sonot∑of agási†návík
,temretpézök galitaklA
.zevret tővöj etetniket
,ajámrofcra za sora∂aM
!asám seteléköt aj•a
,tlüséfartáh ,anrab ajaH
?tlü∏ék argástalum iláb
,ság∆opsorip erőbcra zA
!ságnopa†ik ajtífú† men
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,at∏it neikemre∂ eme₧
.adni za tnim ,kiljah a∏jab
,ttoba∏ erkű∏ akja ték A
.ttogaraf őtmereT a tim’
,lunat ná∑áp ianotaK
.lupalli† men ajmoádut
,leggésttezpék ikönrémdah S
.leggések∏üb bbávot gallab
,nebgeresdah irá á† A
.nebtelet∏it sederzela
,tatko s ,tínat tsétídőrE
.tatpok tátérk i‡tacut bböt s
,ailátI e∑eh őslE
,airágnuH kidosám a
,aicílaG kidamrah a
!aicárkomed †nis lohes
,sodazá∏la djam ,∂andahőF
.sodazá∏őf ∏el nabcnimrah’ s
,ne∑eh ∂e nav givé cneliK
!nejpél tsom ∂oh ,ejedi ppé s
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,kize∑ehtá abnoH ra∂aM
.kizevenik kanótatko s
,léngésrőtset isemen a S
.lénsézpékik a ttel tlevdek
,ttel aránat sétídőrE
.ttetjer ,sőttek molagof e
,senelgiedi za ki∂e zA
.segelgév ,sótrat kisám a
,asát∏oeb a retsemrŐ
.asátrattset a sene∂e
,tínat nohtti gíma ,vé téH
.típara∂ nabkosám tsádut s
,ejtni∏ sagam meletré zA
,ejt∏it zá∏léf crahgásdaba∏
,kizeketlöt letteremsi
.kidekevön aftelé tnim s
,kizgárivik asátjah jÚ
.kizrágus dnim levégéspé s
,kenséderbé za ∏el e∏éR
.kensétmeret ótlávgáliv
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,a‡ávtínat a yegröG
.a‡álat ∂an kanrok e ik’
,ttala ezek si ∂rö₣ akpalK
.dalah lavia‡ámlunat
,tie‡ére za kiré†iD
.tievret ∂an őtípéráv s
,tégéssepék kenémelle₧
.tékézrévle‡ seletévik
.lütemén s ,lu∏alo lé∏eB
,lüge‡éltá névle‡a‡A
,ajríb tevle‡ ra∂am a trem
.ajrítrám djam kannoH e ∏el s
,tlü†eb ar∂an nebgésrőtseT
!tlüse∏ér nebséleven ój
,so‡átlém sé sogá agI
.sogástárab ,segésrebme
,lürek abásoráv grebmeL
.lüremle nabkotaláknum s
,∂em abgá∏rotávroH nannO
!∂ehmálluh ∂e ajtútelé
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,tídőre nabsoráv∑oráK
.tí∏őb ele∏ moladarrof s
,nápóruE tatgávgigév S
.nákro tte∏eve∏e ∂e tnim
,nákidotah óh sut∏uguA
.‡áritú jú evlölejik
,nabmo‡ teis abmorámoK S
!nav dnog ∂an rám nabráv a trem
,asádutka∏ sagam a lleK
.asátokla őmretkétré
,atopallá ráv e sotnoF
!atolap men s ,őredév ∑em
,bbesőregel a ráv a zE
.bes ttől ráp nav nétset a má
,inatívaj tim atjar naV
.inatnob llek talaf loh’ nav s
,kon†narapráv a i‡éhtjaM
.ko∑ádaka kájlotág men
,it∏enemle t‡átipak ztreM
.it∏ekerik arlút nolaf
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,daram neb∂e gés‡égel A
.tapa† igér ój tlábórpik
,kora∂am űh neppékőfgeL
.kokala pé∏ ‡émek ,somzi
,sátagot∏it set∏it ki∑oF
.sálut∏itgem őllek ∏el ∂í
,telserek †nin arólurÁ
!tehse erjef ,zá∂iv men ik
,naltamlazib si lakkosáM
.naltazát∏it etél köröT
,ajlozagi izökráS mÁ
.ajtí‡ozib tágásra∂am s
,né∑eh a nav nabmorámoK
.néret selé∏ kotaláknum
,itídőre taráv a loH’
.izevre∏gem tésétípé s
,ttala ráv jÚ za sé Ó zA
.dala∏ abánuD a gáV a
,dőreőfdíh a ∑eh a zE
.dőregalli† ;nevén sám ∂av
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,lanov-rodáN a dév tsoráV
,la∂narő útazamlahők
,tniket erzökólla… a ∑em
.tniré s ,llá∏ tetere∏ nannoh
,kora∂am ój ,kédivleF pé₧
.kojahós ketélef kangúz
,knu∂av kólav lőbrév ∂e dniM
!knutaraka sözök ne∂el
,kevret a rám kannav ne∏éK
!kehretznép a kandosopúp s
,lüpé ‡émtídőre jú ’∏iH
.lümérgem gésnelle lőt∑em
,inetípélef llek neléD
!intettípé lassáknum kos
kenkőzekré e∑eh ne∂eL
!kenőredah serzenevtö
,sétísőre iamka∏ őj S
.sétnikettá nekevret a
,kizekdéges könrém jú tÖ
!kizektevö∏ ermelező∂

9

,séremsile za nöj lőrtnef S
.sézejefik tenö∏ök a
,nabka∏ődi gévrebmevon S
.nabgnar isederze knüsőh
!cnás jú irotsonom a ∏éK
!cnár i‡reze nácra köröT
,lü∏ék si cnás i‡ő∏jú zA
.lü∏ő nasro∂ ajah cángI
,kendekelsék káknum†á zA
;kendekelév ∂ú si nebböt s
,zehtélne∏ék a llek téh ték
.zeh‡émdere ój trávle za s
,knuráj négév óh rebmeceD
,knugásrotáb a kidőzde
,kennöj kadah irá á† trem
.kendőlrő ka† kniegedi s
,nalat‡ozib si i‡éhtjaM
.nalatsrát sé ttel so‡ágam
,e‡él a naltazorátaH
.e‡éf igér tláv erékrü∏
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,nékideteh óh ráunaJ
.négixo súd a luktirgem
,kátlurále ∂oh ,i∏ih tzA
.kát∂ahnebre† né∑ehrézev s
,tásádnomel itnelejeB
.tásázovát ajtísro∂ em s
,eré∑eh a lürek köröT
.erémledév ráv a le∂ü s
,sederze za knüsőh ajduT
.senelgiedi e∑eh a ∂oh
,tlölej a őneJ i‡él∏eM
.lőle sávíh a rétik má
;sejletőre ajgnah htussoK
!segelgév rám e∑eh köröT„
,melednerle lappan iaM
”.me∏et abgnar ikonrobát
,tratik ∂oh ,irégí cángI
.trakit∏it a itekselef s
,molurá men le taráv A„
”!moda metlé tréázaH a
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*
,né∂e ‡émek sólkiM ykuP
,nélé e∂emráv morámoK
,sotzib‡ámrok ttezeven tnim
.sokélórpa emle∂if a
,ttezevenik bbajú za Ő
,ttezetrévlef htussoK tika
,lappalagoj ttotísotzib s
.lattadalef irőnelle

*
dah irá á† sőf rezetaH
.dav sehé tnim ,∏ék indamát
,ődév rotáb rezezít nneB
.őgé laggnál zűt a künneb
,ttesele am aráv tópiL
.ttezekedév si ∂ohráka
,evlüremik kokárt∏o za S
evlüse∂e lakkadah sám
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,lezök er∂e knélef kennöj
.lelö men tá sá∏ak a gím
.takó∏rézev temén knullaH
!takón∏id a küjtegreklE
,dazzud er∂e dah kárt∏o zA
!tahzúz si té∏ ,damát ah∂oh
,neb∑é∏ev lanov-rodáN A
.nebjé tétös le∂if návrá
,knüledele nednim nav ttO
,knüzedese zehnetsI sé
,tegeres őtnemlef nöjdlük
!tekerev∂ef őtnetterle s
,sádokla∆rot ősleb a őN
.sázohsétnöd nalat‡ozib s
,garah ne†nin tnári köröT„
.gatagni sé egne∂ ő má
,anotak ój ,tlevűm ,sóduT
,aros a ∂em tnéksám ah ed
,ki∏getebgem evt∏ev té∏e
.ki∏kevön ka† agásavá∂ s
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,avloga‡ah sézpékik A
.avloz∂an za ,nav gem ima
,so‡áih sélere∏lef A
”!sogásnotzib men knütéltti
,sotzib‡ámrok ykuP ajrÍ
,sotzibagam ava∏ kenik
,ózlút nójáf s ,ózorotso
.ózléc ar‡átipak köröT
,népezök kanóh ótnobgéJ
.négej anuD a lék’ rátuf
,ebnecerbeD evteis ∂em S
.eré∑ehké∏ BHO za
.rátufsro∂ a leináD ∂aN
,rátlef tnednim elevel A
,nabhtussoK tlek t∑ágga ∂an ∑em
!nabiamlá séröt bbajú
,ilemelef tsólkiM ykuP
.itísőre lekkörökgoj
,tásádalef ráv a ajtliT
.tásádazál gés‡égel a s
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,†ánatidah a sé köröT
.†ágrofula∂ a tnim ,nabbol
,kiderevek lavó∏ a ó₧
.kidereket ó∂íkzűt tnim s
,tez∑eh ttot∏o za ze soktÁ
.ttemret tamlatah sőttek ∑em
,kandokla∆rot kőtezev A
.kandólogrom kánotak a s
,sátlávlével ∂an a ki∑oF
!sádlá ne†nin ,nav ∑á∏iv loh
,konra∆ ∂e róM i‡álot∏oK„
.kon†naraprő neletme∏ sé
-,nebsétnelej ykuP ajrÍ .nebézek róM nav tto köröT
,asátlável a lé lótáM
.asálobmor a kinű∏gem s
:zelej élef htussoK köröT
.∏eterknöt tnednim tti ykuP„
,tegés∂e za ajlálizté₧
”.tegéssekéb a ajlúdlef s

15

,kennem-kennöj korátuf A
,kentenezü téhret ki∏iv s
,ódnomtnelle kansám∂e ∑em
.ótnor tevdek s ,tlárom icrah
,kájdalef teké∏E nebzöK
.káj∂ah erévdek‡ék kárt∏o s
.ttederesek sojaL htussoK
?ttezednerle ppékgév knusroS
,ajtlável tocángI köröT
.ajdáv ne†nin enelle má
,ajdótu za dráhciR noyuG
.ajdómsátál a sám kenik
,úkédná∏ ój iknednim ttI
.úkétídni őtere∏noh
!ólra∂ s ,őznö nővkeröt mÁ
.ólrasdloh a kizíh negÉ
,kandok∑á∏iv kökönrém A
.kanzokadah trégésbbősle s
,lürü e∑eh köröT ne∏iH
!lü†ü† ála dap tzök ké∏ ték s
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,ttötnöd si tsom BHO zA
.ttötlö tetset a†narap a s
,ebé∑eh a ttepél ∑ahT
.ebépere∏ tlürek men má
,asádut a bboj kenköröT
.asátálár erge‡él a
,tí‡ári Ő si arbbávoT
.tígálivár arkábih a s
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,ne∂ehkolmoH irotsonoM
.meret sállá igésrézüt
,atjar kandoropa∏ kú∂á S
.atjaf bbajú za si lóbba
,geresmortso za ∏ék arcrah S
.gere∆ib sé gé küre‡et
,sázú∂á za kidődzekgem S
.sázábmobráv ttotí‡ári
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,akida∏uh ,nav suicráM
.akibsavra∏ a göröhlöf
,kó∑ogú∂á knélef kanllá₧
.kóg∑ob sezüt tludaba∏ tnim
,kettezevre∏ kokárt∏o zA
.kettezedner kiaros a
,inlü∏éklef küjedi tloV
.inlü∑émle nebvretidah
,nedleW giwduL kukon†naraP
.mevle‡ kiröt avdnom téven
,notnop nednim etni∏ damáT
.notlobgé kidökrő galli†
,knütípé im ,kanlobmor kŐ
.knütelé sik ‡ére∏ kilet s
,knüte∏émret a sönöt∏Ö
.knüzekedév nödlöfőlü∏
,taknunohtto ‡ége∏ kujvÓ
.taknunoH tllá∏ lőtgésnelle s
,sogoj s ,at∏it knümledévnÖ
!sonohső nabknázaH knütél
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,er∂e ∏avat a gelezöK
.erbbe∏ ját a kidólámrof s
,nebkeklel a ‡émer a őN
.nebkegellef zörök a∑óg s
,kele∏ gelem kanalmarÁ
.telekik pé∏ a kizú†úb s
,nájpan kidezít silirpá S
.nájpal rátpan telé ludrof
ertelüret isoráv A
.evtedrih topallámortso
,kenlükébik kőredév a S
.kenlüse∂e tréléc ój a
,típé tadihójah köröT
.tí∏ékle arsilirpá tim’
,géj a ettiv tadih igéR
!gésnelle ∂an tlov nelét ∑em
,kizekré sonáJ yekneL
.kidekzétni lótpanloh ik’
,té∑eh a ajdatá köröT
:télej kanámlazib ajtjú‡ s
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,modatá ,mí tá†luk ráv A„
!molatrá za le nöjlürek
,tehel gíma ,taráv a ddéV
”!telü†eb a gem nezzirő
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,esétípé kocnás ki∑oF
.esézevre∏ dazá∏ ∏átu
,sátísógzomdah a sejleT
!sátísatu ttozléc a llek
,ólsagamik ettet köröT
.óla‡rá∏ etedekele†
,nabjav-nebjet Ő kidrüf meN
!nav jab ah∂oh ,rebme ∏ége
őttekno∏uh óh silirpÁ
!őtnemlef a ,őj geresőf
,daba∏ tnigem am soráv A
.dala∏ négrüf talodnog a s
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,erkeví∏ a lü gésdeöK
.erkeklel a sélékébgem s
,sávgu‡ kentset s ,mörö tsom ∏eL
.sálku† sé sézötnökorot
,ttel ∏ék díhplat ianud A
!ttet saifréf názagi ze
,dah ra∂am a léktá nodíH
.dagad lőtgések∏üb köröT s
,nav tahno∏uh óh silirpÁ
.naltalarrof trob a kui
,tocnát ra∂am knuráj nagív S
.tocrah serév a névdelef
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,ertseP ∂emle bbőle köröT
.ebnecerbeD sivíc nanno s
,esettelef ∏el sólkiM láaG
.esette∑eh a gidep Ő
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,not∏oprézev imledévnoH
.nodroz negi talugnah a
,dzek inzevret tréze neppÉ
.t∏elli tőzrök zohózlanov
,mogret∏E djam ,aduB bbőlE
.dnog i‡reze nav lán‡ákráP s
,tadalef a élef darÁ
.tada bbajú i‡regnet sé
,‡ákráP kizótjú‡ noka∏É
.‡áráb ∂e ráka ,neletdév
,nájbboj anuD a mogret∏E S
.nájdnog gá∏ro kidőlélme∏
,kizekdéges ∂anrő ój téK
.kití∏ékle tevret a kik’
,yaM nnahoJ even ki∂E
.ikslawohcorG flodA kisám
,ajtísodóm cángI küvreT
.ajtívajik takozjar a s
;kantálázzoh nabsuinúj S
.kansádut ∏el evűmkélme
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,lóbánuD név a ik őn díH
.lótsádutka∏ kidólámrof s
,ga‡a s ,rebme géle ppé naV
.garaf sé rúf †á ój zá∏ték
,lü∏ék sirám cnású∂á ∂éN
!lüpé moráh lőlef ‡ákráP
,tévret jú ajtatum nátaT S
.témletré za itíd∆ep ∑em
,sátazíbgem arámá∏ zE
.cnásdlöf sőre ,őredév ∂an
,ropázó∑og élef tahllá₧
.robát bbajú za tő idév
,daram ebléf aknum kos mÁ
dalah nasro∂ ődi za trem
,taraka pé∏ a kiröt sé
.dah irác a kilnözö ’∏ih
,morámoK sé rő₣ kiselE
.no‡ámrok a nav dnog so∑ús
,tí‡ári erdege₧ tnedniM
.tímá∏ ertezöktü ősgév
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,tí∏ék tocnás si tto köröT
.típé talaf nabráv a nneb s
,ajdalef tza iksnibmeD mÁ
.aj∂ahle si tsoráv a sé
,neltetehtré ze arknumá₧
!neltetrés gém uanyaH ∂oh
,bbetlere∏lef adah ,zagI
!bbettezevre∏ nesege‡él s
,neltetehrev mes iknes mÁ
!neltetniré dah ra∂am a s
,aknum kos a tte∏ev abráK
!abknuka‡ a jab a ludúz s
,lükenem ardarA cángI
.lürek ézök kodnog bbajú s
,ttözök andaR sé appiL djaM
.köröT zevret tadih arjú
,ardarA ∂em tnigem s ,zegéV
.artanallip ősgév a ráv s
,lettez∑éme∏ i∂üdah a S
.letenem élef sogáliV
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,lürek erzék geres iráC
.lüse∏ér men nabsádótnáb
,kájláglo∏ik kankárt∏o mÁ
.kájlág∆ivik té∂ü za kik’
,ardarA ki∏iv lórálu₣
.artalág∆iv ióríbdah
,nabsálurágéslef sektéV„
”.nabsádazál őlesivdah s
,kidotah a nabros tlov Ő
.kidosám a tnékttot∏aka
,ttozovát tnékra∂am zagI
!ttozolálah etset a ka†

