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zúgedneB sólkiM tniláB
e‡émetlök őlé∏eble

2

nabkéreD eL etröT knuzáL ∂aN ólognáL„
evrésiK lerréV ,lántahcewhcS airt∏uA
knüröP
”gihcinajmaD - lőtcizenK
(robiT tniláB ialu₣)

somliV rázáL
∂andah nebéderzerá∏uh .1 i∑árik sé ir† dnánidreF
sederze ,∂andahőf lánjlaól∏ázdévnoh .93 A
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,darA – .42 rebótko .7181 ,kerek†eb∂aN
.6 rebótko .9481
tevé 13 :tlÉ
,nebiere nav rév ‡émrÖ
.nebieme∏ a gobol zűt
,go∂ar e‡éf tárarA loH
.kotalodnog a kát∏it tto
,nalatno∂av ajdála† A
!nalatnoh men trem ,godlob má
,eledele s ,ajázaH naV
.emledevöj set∏it ,‡ére∏
,nabnoH iső knützök lé ttI
.nabmoladjáf setelkörö
,bbesemen si tzök kesemeN
.bbese†eb egésiklel ∏ih
,láglo∏ sé tahnezit gilA
.lártáh men gem ttőle dnog a
,derzerá∏uh s ,gola∂ e∑eH
.tedzek a nájá∑áp a ∑em
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,eb∂löh ∂evzö ∂e semlere₧
.ebőnóráb tlevűm ,soni†
,sözök molaznov a leviK
.sönöt∏ö nese∑édevne∏

,ifréf kéred ,pé∏ si rázáL
.izpék téklel s ,tétset a ik’
,sotaládo† atazmozI
.so‡ára s ,pé né∏ér nednim
,aflá∏ a tnim ,asátrat A
!ajár nakos kanzoka∂áv
,naltatahgof kankosám Ő
.naltataht∏o emlere∏ a
,‡ére∏ ,tdogu‡ etetnikeT
.‡égel ra∂am tlotnofgem lój
,erőle tehtniket nartáB
!ejővöj a avtísotzib
arákosmen sé ,lere∏eL
.arákotrib ejőn lunov
,kidokládzag erévdek óJ
..kidopara∂ lammolagro∏
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,lalláv táknum lántúsav A
.lassávíhik jú zénebme∏
,lanov cáV - tseP – konlo₧ lüpé S
!lanovní∏telé za kilkis
,konrátznépőf nasoramaH
.komláráglop kendőzedner s
,dála† a nav ne∑eh őslE
!drála† ,simah ekéb a má
,azaH sedÉ za nav nabjaB
!adah kengésnelle damát s
,nebgeres a ∏el ∂andahőF
!nebkederze za géstlü∏ék
,kitetpéltá abrak∏átU
.kiremsile tásádutka∏
,zevret si tsézeletiviK
.zevre∏ ,típé netseP s ,nebrő₣

,láglo∏ ttü∂e lavysápéR
.llát∑eh nálanovdév a∏iT
,tí‡ári teketsetgereS
.tí‡ozib lavásádutka∏

,a†ogU ,gereB ,gnU ,nélpmeZ
.akon†narap ké∂em e Ő
,ga‡aidah a lü∏ék ttI
.ga‡asre‡ kos nav lénzék trem
,ejé∂emdah a neb∑é∏eV
’ebénelle ocraB fezoJ s
,kennöj er∂e élef †áknuM
.kenröt erknügeresdévnoh s
,irevaiv nötgör rázáL
.itísőre temledév a s
,kizekdéges si tto ,si ttI
.kidesezüt lőtvdek icrah s
,trátah a noka∏é idéV
.rázel s ,zirő tógáh alkuD
,∏oro za tto röteb sigéM
.zono∏iv tsádamát rázáL s
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,rotáb t∏it∆röt lataif A
.romám icrah a itetlé
,kidekselej nebgés étiV
!kidekze∑eh lőbkedré men

,eteze‡rök a ajdnom tzA
.ete∏émret Ő za zéhen
,ttozorátah lüvíkdner ∏iH
.ttozo∑ába∏ esévkele†
,nájá∏ a za ,néví∏ imA
.nává∂ égöm a‡ko∏ ’júb men
,keűreé ievré zA
.keűre∏pén lánkakos sé
,meledeges lótrác a nöJ
!melede∏ev arknumá∏ ∑em
,lojah zohábug a abuG
!lobar teknim őttek a dnim s
!takotápráK a dstísőrE
!takórájtá za gem dejdéV
,†narapipan a arám zE
.†nakab nednim ne∏éktenem
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,kon†narapőf a iksnibmeD
.ko†narap a kennöj előt
,tnopzök a llá nesejrepE S
!dnog i‡reze s ,sádokpak nav
,nasro∂ ∂em aráftráB rázáL
.nabsroslab llek sétísőre
,damát ludav †ivek∏aP ’∏iH
.dará levőrelút adah
,kesetnéknö i†loba∏ óJ
,derze∏ádav ősle za sé
,ttözök aftráB sé ulafóL
.ttözöktügem laoro za
,nárá kegéset∏ev so∑úS
.násátíro∏ dah a lüh‡e
,lunovaiv tsom ∏oro zA
.lumo‡ s ,damát lób‡ári sám s

,sere∏ ít rám ejerelúT

!sevel etekef a kilmö
,aiv ludrof adah rázáL
.ai téziv a∏iT bbákni s
,epezök rá‡ cneliknev∂eN
.eveh pan a tegé tetset
,sázákitkatidah ki∑oF
.sálákidnu∏ tte∑eh sávla
,sére‡ődi za tsom léc őF
!sélekétrétez∑eh ój a s
,asát∏aráf gésnelle zA
.asát∏aláv sétnöd se∑eh
,a∑áp a ze sotazotláV
.a∑át∏odah jú evlölej
,kánotak ttezdecrah enneB
.károbmic ój kützök kannav
,láncnás iajlaráv sé paK
.lántráv a tísejlet nabboj
,t∏oro za ajtímatufgeM
.zoro ahén t‡ámká∆idah
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,nájpan ’∂enezit suilúJ
.nájgnar set∏it pélerőle
,nabros a ∏el sederzelA
.nabmo‡ kidlük arkonlo₧ sé

,‡ávrájarelok a rötiK
.nává∂ Ő le nanno tuf men s
,itígeteb ramah rók A
.itíretel tétset sőre s
,asovro óguH nilomarK
.a‡oa űh a ettellem s
,kirgu arplat ttala pan ráp S
!ki∏gu‡ mesos ,ógzomkörö
,kitírüik tsoráv dege₧
.ki∏et erléd tőredah a s
,lánsálládíh idege∏jú S
.lánsálrá∏ém dav a ∏ev t∏ér
,∏el iksnibmeD rézevőf A
.∏et arrázáL tehret nednim s
,damát rám uanyaH panzA
.daráf sé dzük dah ra∂am a
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,dráli∏ a∑át∏odah rázáL
.rávik lassádamátnelle
,ko∂an kegéset∏ev a mÁ
!kopan icrah a avzomá∏
,kidorogu∆ amá∏ dah A
.kizokta∂of arádamrah s
,noplat rebme zá∏törezE
!‡okla i∏ő za gelezök
,ata† irávsemet a őj S
.ajabor sé ejtsüf a ∂an
,né∂e neltezpékik a koS
!nége dlöf a lü géstétös
.†ánatidah ,ekideziT
!†álak a lórlat∏a tnűtlE
,taráj gém nav élef sákéR
.tanáb a sé ,ök a kilmö
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,rék to†ánat drahciR noyuG
.ré ta‡ara ava∏ rázáL

,kanlotnofgem t∑ése nedniM
.kanlodnogtá ,kantaglotal
,moráhnezit óh sut∏uguA
!notág rám †nin knügeresőf
,tte∏ev nednim lánsogáliV
.ttedevne∏ik ∂ü ra∂am a
,né∑eh a rám †nis ‡ámrok A
.né∑egnet a amo‡zék ka†
,nabózovát óz‡ámrok a S
.nabózodláel kné†nere∏
,itehet ik’ ,za lükeneM
.itehtnemgem tételé ik’ s
,trat temle∂ef gém rázáL mÁ
.travazrűz a névlürekle
,ódoksodnog ,sog
agI
.ódoklodnog lejjef at∏it
,abásoráv soguL ∂emle S
.abájavi∆ kétrö†rev∂ef
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,sebesnáraK ajtú nannO
.sene∂elí‡ ‡ári ∑ema
,asámollágév a luká₧
.aságolli† lu‡ávlah loh’
,rebme i‡őf rezeték djam S
trev∂ef a i∏etel gelgév
,ttőle kadah irá á† a
.ttőleléd ∂e ,nájóturá‡
,rev∂ef gém nebézek rázáL
.re‡ tsétetpélőle lőtmeB s
,izevenik éssederzE
.izejefik té‡émer ój s
,aj∂ahávój ika ,ne†niN
!aj∂an s ,ajarpa lükenem
,sélű∂ á∏ro za ttol∏oleF
.sézű ra∂am a tláv áttrops
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,ttetetledner telétí zA
.ttetelü∏gem erőle ∑em
,ólláúob molatah A
.ólábaz trév ,neltelémík
!lálah arkon†naraptsetdaH
.lálat neví∏ s ,ó∑og lüpeR
.neltekézré őzgévik A
.nelettelé tset a lődle s

