
∑áhiM sáballaB

GÁLIV A LLÁ NÉJEF A

 lórájátolaP kádo… a ,zÓ za ,lóráinraN rám kotattollah nasotziB
 nebkeze gásólnosah a iM .lőréjésem űmíc nabgá∏roado… xelA ∂av

 ,zA ?éssekedré sé éssegelnölük tekő i∏et iM ?nebketenétröt a
 ,abgáliv kisám ∂e kenlürektá nodóm őzöbnölük kösőhőf a ∂oh
 ke‡évön a ,kenlé∏eb kotallá zA .llá néjetet ejef a nednim loha

 ,kene∏gerö men kerebme za ,aigám kizetél ,kenőn arisáiró
 erieM .künneb kinétröt golod a†ruf sé sádo† sám kos evtelli

 nekeze knütteven tój kos ne∑im sé ,tekeze küjtere∏ si
 a küjtere∏ naiadniM ?e∂u si tsom nálat ,tős ,nabknurokkemre∂

.inteven knütere∏ sé ,total∆árav a ,tekésem

 a ∂oha ,∂ú loha ,togáliv ólnosah ∂e inríel ketkeN kéntere∏ nÉ
 ‡ákro∏oB A .inző∂ llek el tima ,nav gás∏onog kos ,si nebkésem

 ,molagof na∑o kizetél men loha ,ó∏ nav lórá∑étsaK tlo∆áravlE
.tetere∏ ∂av ,gássogá��agi ∂oh

 takárugifesem k∏etorg névpéleb ab∑étsak gedir sé tétös A
 .rÚ znéP ,aru ∑étsak a bbesőregel sé bbo∂angel A .knutál

 ajláglo∏ sé idév ,izrő egelekmöt kőrésík serev∂ef tarU znéP
 sé ,űtset zrot ,‡o†ala iőtígeS .evét állappan tlejjé

 moráh rÚ znéP .kónam víerga ,űjef∂an lunalat‡ára
„ sé ”sét∏evétgeM„ ,”kedré őznÖ„ ajáglo∏ ne∑i bbesegésűhgel

 ót∏ará t‡éf a lovát ,nebémret ∑étsak ∂an A .”sátít∏uP
 ,barad∂an ∂e enneB .llá certek ∂e nebtétös a ,lótólladnak

 kisám certek a tika ,ki∏kef rebme ólágodrís nebdne† ,nesékéb
 nebküzek a kanzoník lettezevlé iónam sik rÚ znéP lóráladlo

 men gém rokim ,trebme órís A .levégéstíges ká∆dnál sik ővél
 sé ludav A .”géssözöK„ :kátvíh ∂ú ,abágásgof rÚ znéP tlürek
 no∂an zehgéssözöK ,∂e ttögöm kodlobok sik ótagnokis nesejék
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„ :even ő za ,gohiv lüklén sállágem sé llá rebme ótílnosah
.”né∂E

 ‡ége∏ ttet tim ,sédrék a ketenneb lüremlef nasotzib tsoM
 ∂oh ,kanrÚ znéP ój tréiM ?eindőhnűb llek tréim ,géssözöK

  ?ajtahtrat avgof

 si even a rám kenik ,aru igér ∑étsaK a ,tnire∏ adnegel A
 ,tegéssözöK .nátu agam tto∂ah todótu moráh ,tlürem ebsédelef

 kettelü∏ tnékrévtsetreki né∂E sé géssözöK .znéP sé tné∂E
 a ,znéP kujázzoh ttozokalta† bbősék djam ,tnékősle

 révtset seö za bbettetere∏gel a tlov géssözöK .kürévtsetsik
 ainómrah tto ,tlé∏eb ő rokima ,tráj ő erremA .nabdála† a lüzök
 naót∏azrob né∂E .teké‡rök a lürök etgnel ajárua gásgodlob sé

 ,ődi za ttöjle rokim ∂í ,erérévtsetreki tlov ∂iri sé ‡ekétléf
 ebcölmöt sé kájlobarle takuj•áb ∂oh ,kéttötnödle ttü∂e lezznéP

.djam kandokzot∏o nesözök nonórt a s ,kitev

 evtjes mes tim ,géssözöK rokima ,tlov godlob no∂an né∂E
 men gém rokkA .tlürek abkugásgof sé abkujádpa† tlátéseleb

 sé sőre na∑o znéP ,révtset bbesikgel a ∂oh ,ár ttotímá∏
 ő atózA .tamlatah a djam i∏evtá si ettelef ő ∂oh ,∏el samlatah

 neltetehzelejődrékgem ,nelte∂e moladaru za sé ∑étsaK a ,rÚ znéP
.ejőtezev

 a tnétröt iM ?nabgás∑árik a tnétröt iM .lór∑étsak a tie ed aN
?tlürek abgásgof géssözöK nátuim ,nabkavlaf ilürök ∑étsak

 kanásázotrateö kavlaf sik a ttödődzekgem nabrosőslE
 kerebme za arásátah ie‡évröt jú né∂E sé rÚ znéP .asálmobté∏
 ekedré se∑éme∏ rebme za tnire∏ keze ne∏ih ,kettel kebbőznö

 ∂oh ,ajdnom tza né∂E .lénékedré rebme ibböt a bbasotnof lakkos
 sé ,esserek témle‡ék sé tágásgodlob tájas a rö∏őle rebme za
 arásátah kennE .erékeibböt a temle∂if nostídrof nátu za ka†
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 kanká‡a za ne∏ih ,nabgás∑árik a ttetelü∏ kemre∂ sévek no∂an
 inzoklalgof men sé tekekemre∂ bbajú inlü∏ men tlov bbesemle‡ék

 ,tekütelé za kétlé sé katzotalum bbáknI .lekküsélevenlef a
 si gem ika sé ,ttetelü∏ kemre∂ sik bbesevek er∂e nebzökim

 za ,ttodoklaru géssözöK gímA .kátloga‡ahle si tza ,ttetelü∏
 ,kéttevök tie‡évröt te∏émret a ,kátláglo∏ tegéssözök a kerebme

 témle‡ék tájas a a‡A za sé apA za loha ,si kotallá za ∂oha
 ,kátdut ne∏ih ,témle∂if attotídrof eréjőme†e† a avtíro∏ ebréttáh

.i†ik a anlahgem lüklén kusálallávtazodlá

 sé znép a ,kátvíh ∂ú técnevdek a ,teke‡évröt jú ttozoh si rÚ znéP
 evtevök tie‡évröt te∏émret a ,géssözöK .asálmará daba∏ urá za

 daba∏ kosurív ,komuirétkab a luádlép ,sálmará daba∏ a ∂oh ,atdut
 men eD .tezivrá gidep ézív a ,zoko tako‡ávráj solálah asálmará

 daba∏ kőlü∏ a ∂oh ,kizetél mes molagof na∑o lüneltelév
 tá‡a ”bboj„ ∂e inlálat entehel nabulaf nednim ne∏ih ,asálmará
 sé talo†pak kemre∂-őlü∏ itnire∏ rév a ,gásnokor a ed ,tápa ∂av

 ∂av bbasoko ∂e ré tebböt ro∏óillim si ajárki∏ bbesikgel sédőtök
 bboj si a‡asedÉ űgéssepék bbaorgel A .lénőlü∏ negedi bbe∏ ∂e

 nogáliv a †nin lüneltelév men táheT .lánáhotsom bbojgel a
 urá za sé znép a ∂oha ,nodóm ólnosaH .asálmará daba∏ ká‡asedÉ

 rÚ znéP inalmará abkisám a lőbégév ki∂e moladorib a ttedzekle
 .esédekevön sézönűb a ttorgugem ,levégéstíges kanióláglo∏

 znéP gideprám ,ilüklén ko∑ába∏ ah ,ój men sálmará daba∏ ne∑immeS
 azzotálrok ∑ába∏ bbesevek lénim ah ,bbagodlobgel a rokka rÚ

 .tiesévkeröt ∏onog

 ,tako‡ámo∂ah a takoza einző∂ llek el ∂oh ,atdut si tza rÚ znéP
 ő atóiM .ik katlukala néjedi asádoklaru géssözöK gém kima

 kájtínat tia‡ámo∂ah kankónam a ,kanióláglo∏ tájas ka† ,kidoklaru
 nednim ∂oh ,atdut néjedi kanna géssözöK .nabkáloksi za

 .lój nav ∂í ze sé ,nav ajárútluk sé a‡ámo∂ah tájas ken‡émtmeret
 men ajárútluk ,a†ánat apapakéb ∂oh ,atduT .kentehderevek men kezE

 .lahgem ,itevök ah tős ,kenéteme† irbilok ∂av sakraf a tíges
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 za luádlép ,nav gésbnölük sege‡él ttözök arútluk ték aH
 a llá etelet∏it keibböt a ,gésset∏it a ,aknum a nebki∂e

 za asápa†eb kosám ,sédöksőlé za nabkisám a gím ,nabtnopzök
 men tekepén ibböt a tágam izré kanttot∏alávik sé ,géső†id

 ,eö kőtehrevek men kárútluk a keze tto rokka ,evév abmá∏rebme
 .tőttekdnim ∂av teki∂e za inatít∏uple kujraka men ka†ah

 gíM !tlukalatá nesejlet gás∑árik seríh lőréte∏évűm negér A
 ,ttetehlénez ,ttetehtsef nodaba∏ iknednim néjedi géssözöK

 takoza ka† avlán∏ahlef tárát†nik gadzag a rÚ znéP ,ttotahtokla
 ,tagomát teke∏évűm na∑O .keűh ázzoh kika ,ajtagomát teke∏évűm a
 a kenke∏évűm a kenkezE .kilesivpék tiekedré né∂E sé Ő za kika

 ∂oh ,tiókal gás∑árik a kiznöt∏ö arra iejmlif sé ejénez
 tájas a kanaa∂of tre∏ótíbák ,tlohokla ,kene∂el kevíerga

 ,tlledom géselef-jréf a avtnoblef sé ,nebékedré kugásgodlob
 trentrap nasotama∑of kika ,őn sé ifréf kos ka† ,dála† ne∂el en

 kika ,ke∏évűm na∑o gém nabgás∑árik a kannav rábaH .kenlére†
 nednim trem ,kan∂of ka† er∂e ,inetmeret kenéntere∏ tekekétré izagi

.ráj kaniáglo∏ rÚ znéP séremsile ,znép ,sétetnütik ,jíd

 daba∏„ a attotlávlef tágásadzag ődökűm lój negér gás∑árik A
 i∑eh ébböt tagomát men gás∑árik a nebétzektevök kenima ,”‡esrev

 kenik ,le tnöd za tnednim menah ,kenénlemret �ika ,takotropo†
 ebdő† isázoklalláv sé iegéc sik kerebme zA .nav eznép iem

 isáiró egeres ólák∏ú nebznép kónam a ∂oha ,ketnem
 men kőlemret i∑eh sik A .abgás∑árik a ttozoh takotalalláv∂an
 a si kerebme za nassal nepé₧ .t‡esrev a innevlef külev kátdut

 nöjlürek leté kátraka tza ah ,inlorásáv katráj ebietelzü kónam
 sé tekürév ieső kerebme za kátzodlá abáiH .arlat∏a za etse

 zá∏ bböt ,tréágás∑árik géssözöK nabúrobáh kos térév tiekemre∂
 rÚ znéP kuinda ttellek le tréznép ó†lo tsom takiakotrib sevé

.ersétehlégem küznép ne∂el ∂oh ,kaniónam

 nasotama∑of a ka† tŐ .gem ttedegéle men levie tno∏iv rÚ znéP
 latlá kónam A .etelé kerebme za men ,etlekedré rát†nik ódazzud
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 sé lekkere∏∂ev ariaclop ketelzü ∂an tlokotrib
 bbősék a ∂oh ,ttetetet tekekémret ilet lekkere∏ótísótrat

 gém ∂í s ,előt kene∂ev tekere∏∂ó∂ nátza kerebme ődegetebgem
 káttahtínat men nabkáloksi za nesete∏émreT .ttotuj zohno∂av bböt
 tza ka† ,lórsázoklálpát a sé lőrgés∏ége za tekerebme újfi za

.innev llek tre∏∂ó∂ ,innet tim †nin ∏degetebgem ah ,kiken kátdnom

 kogásóríb sogá��agi igér a ttetetet si takóríb rÚ znéP
 a :kássatki eb‡évröt ∂oh ,tlov atadalef ősle kenkika ,erélé

 zA .etré ráj nötröb ,dé∏ebtelölű∂ za sátínávli‡-‡émelév
 tréima ,tréza küintezif llek tsáltóprák gidep kenkerebme

 katlov ebtez∑eh so‡ártáh kónam a ttala asádoklaru géssözöK
.avtíro∏

 a kéttere∏ gidnim gém kŐ .tláv ássogásúromo‡ etelé kerebme zA
 tételüret nednim kütelé za nebzökim ,tsám∂e sé takugás∑árik

 a ,tetelzü za ,tete∏évűm a ,tsátatko zA .káttotí‡ári iónam rÚ znéP
 zA .tnednim ,tsátatláglo∏ríh a ,togásadzagőzem a ,t‡ámodut

 tza ,kétlesiv táhur a tza ,neb-VT a kétzén tza ,kétte tza kerebme
 abáiH .atnávík rÚ znéP tza ∂oha ,ketdeklesiv ∂ú sé ,kátlunat

 mes kugam kátdut men ,negér tnim ,∂úna∂u ne‡émek katzoglod
 ató asáráz ebnötröb géssözöK .kogodlob men tréim ,inzára∂amgem
 ,kanlunat lój ,kende‡ége∏le ed ,kanzoglod tiana∂u kerebme za

 sé kügés∏ége ,kujáknum a nalat‡ozib ed ,kenetísejlet lój sé
 a kannav notÚ .nav kükemre∂ sévek sé ,egne∂ no∂an kusádut

.élef sálut∏up

 kika ,teketiT gem kalatvíh ebésem sé ab∑étsaK tlo∆áravlE ∂E
 entehel tim ,kotlodnog tiM .tégév godlob esem a kotájráv tsom

 a ∂oh ,‡émer gém naV ?nabgás∑áriK tlo∆áravlE za inláni†
 ed ,gem kussatzotláv ,nav kotazagI ?kanludrof arój koglod

 meken ,si iken ,si kenie‡égel ‡ége∏ rotáb kniésempén a tnim ,tréze
 inetsi géle meN .inedzük llek gem kanknuiadnim sé ,si

 kék∏üb kujáR .egéső†id knieső géle meN .etélgem kniejnég
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 ∂e aH .atadalef tájas a nav gem kenkédezmen nednim ed ,knütehel
 da totadalef ∂an rokka ,enneb kizíb sé tékemre∂ itere∏ no∂an őlü∏

 arokke ∂oh ,tehtere∏ sé knünneb tahzíb no∂an netsI .iken
 a knu∂av kótlém ∂oh ,iken gem kussatuM .knüken ttoda totadalef

 .erétetere∏
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