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dit∏irA yffwesseD iőekrat sé ikenre…
- ‡átipakrá∏uh i∑árik sé ir…
konrobát ∂anrőrézev dévnoH
.9481 ,darA – .2 suilúj .2081 ,‡áká†avsÓ ,kédivlöF
.6 rebótko
.tevé 74 :tlÉ
lattaládo† se∂ev lemmeleléf si kúnatme∏ ∏oro zA„
a tza kéttegelme
ika ,”tököpsüp„ ra∂am salláka∏ ,sáhur söröv
a laddrak ,néllem a lett∏erek

2

ka… .nabkiaros ttezgév tsátít∏up sotazótri nebézek
,gem kátdut nátu asádagem geresdah ra∂am a
izáh∂e men ”ala∂na lálah sogásólav„ e ∂oh
söröv a menah ,tlov gásótlémőf
dnermedré ianotaK ra∂aM a néllem s tájáhur ikonrobát
set∏ereksőttek
.dit∏irA yffwesseD őlesiv tésétetnütik
/fe∆óJ sogajaH/
*
,ulaf ‡icip ‡áká†avsÓ
.úladloték ajáctu ∂e
,akruh ∂e tnim ,kidereket S
.agru‡ ,‡okév ,knüsőh lé tti
,nélö kődre nekédivlöF
,‡ékök kiré nokorkob loh
,ar∂an eklel s ,etset a őn
.arcrahtelé kidőlü∏ék
,úsállav sukilégnavE
úsátratój ,sene∂elá∏
,evle‡a‡a za ra∂am-nuH
!evlepala za gásdaba∏
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’ilúJ aj‡a ,rápsáG ajpA
,i‡ibuK evenkétezev
,argáliv zoh tekemre∂ ∂éN
.ajdlá ∏éklel a tekika
,nokofpala lunat nássaK
.nokofőslef nesejrepE s
,sevé cloezit ∂oh ,neppÉ
.se‡éfgalli† ,a∑áp azznov s
,temret akla‡ ,űklel semeN
.ttemret aról ,atjar ki∏tál
,nátáh avol a lü nék∏üB
!sádlá ∂e ól a arámá∏
,evőneö lavól savoL
.erőle ∂em ,nahor ,lagra‡
,ne∑ém kannav nabgástáraB
!nelét-norá‡ kenlé nagív
,asavol a sé ól a pé₧
.a∏jab a rú∏ málliv a tnim
,őzögű‡el etetnikeT
.őrötarléc ;atjar ki∏tál
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,nebgeres a dezitvé téK
.nebgere‡ ‡átipakrá∏uh
,e‡éf ,eme∏ kenykzctedaR
.e‡émer ∂an dah irá á†
,lüsőngem djam ,∂em abjídgu‹
.lüdlözik si ajáfdála†
,tétlé ilé ,kidokládzaG
.té‡émer pé∏ a azzodnog s
,ekereksros a trötétteK
!ekemre∂ ték s ,ejen tlahgem
,azáh serü ,eví∏ a jáF
.ajáka∏jé nednim tétös

*

,it∏elé asros azaH A
.it∏erbélef lőbgéstdeggü† s
,nebémledév kanna ∏ev t∏éR
.nebsézevre∏ gésrőtezmen
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,ki∏et ebé∂emráv soráS
.kidekzétni nebnebe∏ iK s
,kávol∏ tnékőf egés∂e zA
.†ávoK s ,rázoV küttözök nav

*

,géssepén tót ika∏é zA
.gésseké ppö† nebregnet vál∏
,kasonohső ttü∂e knüleV
.kaólnosah nebkiejnég
,kusárájvle‡ eléf moráH
.kusáráj∏é za sotájas
,őzederbé kutadutnÖ
.őzedevér abtlúm sevét
,géspén ‡éres ,sogro∏ ,sogloD
.gésrév trevek laggásra∂am
,kevendála† a kájtatuM
.kelej bé∂e nalatmá∏ sé
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,htávroH a vén bbiroka∂ eL
,∆álaB ,∂aN ,htóT ,agraV ,†ávoK
.†ákuL s ,golaB ,ránloM ,óba₧
!†áka∏retsem ∂e telé zA
!knülev locrah rezecnimraH
,knünelle gem reze ráp ∂e S
,nabóigél rutS-nábruH a
.naódagad lóttadutnö

*
,sotzib‡ámrok a i‡árI
:soktit men ,tlí‡ a†narap a
,inlo∏alrot takórájtÁ„
”!inlocrah llek nebbe‡émek
,damát ∂anrobátla kilhcS znarF
.tatgáv knélef laviavol
,sőf rezetah apol∏odaH
.sőn sé ‡égel küttözök nav
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,sederze za rodnáS yk∏luP
.sette∑eh a gem yffwesseD
,knupak tottam lánrémaduB
!knujab a sé knudnog őngem
,kidomatuf gés‡égel A
.kidokanat rakrézev a s
,trat arcloksiM knügeres A
.trahiv a le ilürek ∂í
,sédőzevre∏ájjú za nöJ
.sézőtegrek lelléfnelle
,rézev a rázáL sorá∏éM
.ré∂üdah sőlelef a Ő
,sederzela tsom dit∏irA
!se∏e negi ∂oh ,őnűtlef
,nássaK nnef tze ajtí‡oziB
.nájpan kide∂en ráunaj
,bbótratikgel a Ő nattO
.bbóllánelle kankódamát
,semledező∂ Ő má ,knüt∏eV
!set∏ev mesos rotáb a ’∏ih
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,ttala ezek ken∂rö₣ akpalK
.tara erkerekis trekis
,nebtezöktü ilacrat A
.nebdnerata† ótahtál tto
,lorat norút∏erekgordoB
.lobar teknim kárt∏o za loh
,iré†idgem nölük akpalK
.irém ázzoh tiasrátt∏it
,nájpan óslotu ráunaJ
,ná∏iT ekő∏ a ótahtál
,nebtezöktü ijakot a
.nebtelüdnel segetegref
,tdaram notrap óslút a kilhcS
.tdalah mes tatdopat ∂e sé
,ttotí‡ozib ∂í yffwesseD
.ttotídrof ∂í nékereksros
,zevret lőb∂e s ,∏el sederzE
.∏el iksnibmeD akon†narap
,kenlű∂ nétnem a∏iT-ősleF
.kenlüse∂e nebgeresőf s
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,pak tsát∏oeb jú tsetdah A
.ba∏tá tnednim teltö ój a s
,yffwesseD s ,nyrahluB yzreJ
.ivöl ,ajgáv tégeres kilhcS
,tte∏eve∏e kárt∏o za tuF
!tte∏ev kiken ata† a ze
,kerege tsom ,kák†am pangeT
!keberev a kilepiri†
,kenre‡ taturége lügéV
.kennem élef tabmo∏amiR s
,dabál a dde∏ ,kárt∏o lássuF
!tanábúb a dasrát ne∂el
,lü∏ék tópmok ój notlopmoK
!lünév men gem kárt∏o za tto
,legger arok nabráurbeF
.leggeres a lék dit∏irA
,dazá∏rá∏uh ∂én a damáT
.dapás ,lulil derzesetrév s
,kirgu arplat s ,lék lóbámlÁ
.kilku† nebégéssegedi
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,knurí tákidacloeziT
.kujrís a rám avsá nav gem
,éle kárt∏o za knudlugá₧
!élef sö∂nö₣ kenlükenem s
,sétepelgem izagi zE
!sétüatjar ∂oh ,kájvíh ∂ú
,lévelaf tnim ,kárt∏o za lluH
.léger sákinórk a kulór
,lekkilhcS lüse∂e ztarG-hcsidniW
!lecciv men tsom órísrev a
,nétnem anraT a kiadah S
.nélme∏ idah kanzokaros
,knuráj négév kanráurbeF
.knuzáf éssik sé ,nav gedih
,kárt∏o za nöj léntélepreV
!kájt∏o kő tsom takopal a
,knuluro∏ik lóbulaf A
!knuko somo‡ nav arsátuf
,a∑át∏odah grebnetleoP őj S
.a∑gám a tnim ,ezüt icrah
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,yegröG sé akpalK nav ttI
!inatídrof kandut mes kő
,‡égel ∂e llá notág a mÁ
.‡émek ,tná∏le né∑eh a ik
,knürő tlölej ki∂e za Ő
.knüsőh őlé ,‡ekévet ik’
,nabáta† ianlopák A
.nabsátagrofdrak a adlép
,dsevökőzeM ,sámollá jÚ
!dsevök lój tsom t‡émese za
,sállá∏ ∏el nosomrafregE
.sállánebme∏ leggésnelle s
,legger néjesle suicráM
.leggeres ∂an kárt∏o röt knár
,dokpak akpalK sé nyrahluB
!tocraartáh kanatláik s
,neltedegéle ereme₧
!neltetehtré géserev e
,it∏enemle trézevőf A
.i∏et eré∑eh tiegröG s
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,a∑át∏odah kenyffwesseD
.nabáta† ikonlo∏ a tto
,kidekselej nabnavtaH djaM
.kidezehen sámo‡ áer
,kandózomlah kojab-kodnoG
.kandódlogem djam ∂ohalav
,craduk roksám ,rekis re∏∂E
.craartáh s ,erőle atgáv
,nebtezöktü savol icáv A
.nebgere‡ a kidosagam
,asállát∑eh zétiv sádléP
.asálalláv tetere∏noH
,kiremsile téttet icraH
,kitetnütik leddnermedré s
,nélé kan∑át∏odahsavol S
.négések∏üb kidoklaru
,morámoK djam ,óllas∂aN nöJ
.noráv a gnel ól∏ázdévnoh s
,asálalgofaiv aduB S
!asádlá ∂an kőre igé
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,avah terégí ,nav sujáM
.avaj-ení∏ pén a nabdah
,tréázaH a dévnoH a dzüK
!trégásdaba∏gáliV a sé
,em a kiré ,∂e suinúJ
.∂ejőpéleb tsom rekis a
,konrobát lótám dit∏irA
.kokrot kendeselé lótrob s
;nasro∂ kidlük erkédivleF
!nabmo‡ tto nojláni† tedner
,ttü∂e lavikcosyW fezóJ S
.”tdükef„ éle gésnelle za
,őremkav sehé za damáT
.őre ∏oro rezezítzá∏
,anival a lőr∂eh a tnim S
.aimarah kos a ludúz
,sévek tsetdah kidecneliK
.séremsilef se∑eh a őj s
,erléd egeres a lunov S
.erlédrak nöjlürek en ∂oh
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,netseP knüsőH .tö suilúJ
.netlet lekkömörö iklel
,ejen újfi ttőle rátlO
.eterégí kangásgodlob
,ammE esreM ie‡i₧ pé₧
.am ló∏ lőrégésűh körö
,sözök ,sőre molazib A
.södök ,seték küjővöj a
,telénágam a sánalliV
.tel∏ér ka† ze lőb∏ége za
,geres a tŐ ajrávaiV
.geresek mes teppö† lótta
,kujtáltno∏iv ttellem a∏iT
.kujládo†gem nosámlaóT s
,kizöktügem lakkázok A
.kiröt ,kázzúz tádah jot∏loT s
,kájládo†gem ko∏oro zA
kájtál si am nabkiamlá s
,”tököpsüp„ sáhur söröv a
.tsökötsü ótuf negé tnim
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,lognállef gém vdek icrah A
.lokrá tádzárab ∑ém nocra s
,nege‡ő∏ ∂e knultob-knülte† S
.negerő₧ ittala dege₧
,nebtelüdnel kokárt∏o zA
,nebmetü ∂e lakko∏oro
,kandamát natlognaheö
.kannahor gem kniatapa†
,nelle tsom llá yffwesseD ka…
.nebtelürő lé∏ógrof e
,lé∏ a ajjúf arrávsemeT S
.gév a ajráv tra∂am a loh’
,lotah sékmoladjáf néví₧
.logavoltá zohkokárt∏o s
,ki∏kele† nőtniketlüröK
,kidek‡émer nebmele∂ek
!sádazál sé sége∏üksE
!sálurá sé sétrésgésleF
,lassánovllot ,leejzék ∂e S
.latlá ó∑og evzegévik

