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ANOROK IÁRIK NUH A

 cnereF sóJ ‡idaB rö∏őle mattollah ttőleze levvé ∂éN
 ‡ara nuh i∏odro za nabásádaőle rú roeforp

 ősle ittőle sut∏irK a te∑ema ,lőrre∏kéanorok
.kantatzamrá∏ lőbderzevé

 nuh iső za ,∏odrO ótahlálat arka∏é lótlaF ∂aN ianík A
-0404 .e.rK tnire∏ kárúsivrA za ,ajtnopzök imelle∏ kepén

 sotaládo† a ze e‡émdere kosárátlef ite∏égér A .lőt
.kenzirő nabámuezúm soráv toohaH te∑ema ,telel

 silárips ‡ara ,ósla zA .llá lőb∏ér ték anorok A
 óllá no∆japrök ‡ara ,őslef a ,mmarg 2201 a∑ús tnáprök



 A .mmarg 291 a∑ús lurut űtset‡ara űjefzikrüt
 a etlesiv evtízgör ergevüs tlurut a sé totnáprök

 ∂ú tallotkraf a sé tejef ttetí∏ék lőbzikrüt A .∑árik
 kenéjef ∑árik a ∂oh ,zehétset lurut a kéttet∏elli

 ∂í ,tnellibgem si akraf sé ejef rádam a erésétneccib
 notnáprök silárips A .tátaludzom ∑árik a ettevök

.ótahtál cudráp sé sok ,‡ákrás

 tamo†ánat sé ,tlü∏ék abáníK motárab ki∂e za nebvé tlúm A
 ite∏égér ,negéssetezeven tremsizök kos a ∂oh ,etrék

 ,tetremsi ébsévek imalav e-kéndut ,lüvík netelel ,ne∑eh
 semedré tima ,inalnája tsotalo†pak si knülev geltese

 za ttotuj anoroK nuH i∏odro za lőb∂E .insereklef
 ttotílláik nabmuezúm A .lóbmuezúm itoohah a ebme∏e

 kanájábo∏ ótagzagi za titedere za ,talosám ka† anorok
 a nabba egéselef sé motáraB .kizrő nebé‡érke∏lécnáp
 ed ,attahtálgem ka†men ∂oh ,tlüse∏ér nebsétetlet∏itgem

 za attahgof si ebzék lüzök kora∂am a rö∏őle nálat
 nekezE .tomulóbmi∏ imlatah sevé rezemoráh lezök ,itedere

.kájtahtál tánoroK nuH iső izagi za nekepék‡éf a

 - nuh - atík∏ a kika ,arámá∏ koza telel a ze sotnof tréiM
 kenne ,kenlé nabátadut kanágássonoza kepén ra∂am - rava

 ővél künneb a sé ,kanzoklalgof lavásázo‡ámlunat
?kilesivpék togássotama∑of

 kokétí‡ozib a ∂e si anoroK nuH i∏odro za trem ,trézA
 lób-d∏ .���-.�.e.rK za nasolatavih re∏kéanorok A .nabáros

 kankonuh őlé tto sé rokka za ,ppéksézektevöK .ólav
 gidep men ,ketlé nabgás∑árik si∂av ,tlov ku∑árik

 ianík A .nebsédőzevre∏ i∆röt ,tlétígem kenvítimirp ,azal
 nuh si nebkődi ittőle knusátímá∏ődi za kákinórk

 nuh a rá�á† naH a nab-33 .e.rK :.lp ,kenlé∏eb lórko∑árik
 ka†na∂u iajnuh alittA .totalnája ekéb ttet kan∑árik

 a si∂av ,nab-.d∏ .��- .�� a abápóruE tá katlunov lóbáníK



 a ∂oha ,tlov tremsi gás∑árik a arámá∏ konuh-atík∏
.gi-6491 tlov amrofmallá sete∏émret si arámá∏ kora∂am

 nelte∂e gáliv a katlov kátík∏ a ∂oh ,ajrí ∏otodoréH
 gidep ,kan∑árik A .tlov epén i∑árik ken∑ema ,ajtropo†pén

.tlov ajánorok

 a tnim ,zana∂u ,"rok" a ekö∂ őtehremsilef ó∏ anorok A
 A .ó∏�ő "rök" a tnim ,sám men ima ,ekö∂ knuva∏ gnorok

 ."a‡a" ,"ana" ra∂am - nuh a ,"ano" za e∏ér kisám ó∏ anorok
 A .a‡oanetsiőf kora∂am a tlov atíhanA arúsivrA

 si eré∏ége mete∂egáliV a sé arpaN a "a‡arök" ,anorok
 a nebpékgáliv sukigám ra∂am-nuh-atík∏ A .latu

 ólunávli‡gem előleb a sé ,∂E za gásólav őslefgel
 te∏émreT A .si űte∏émret iőn ed ,őlé ka†men mete∂egáliV

 őlÉ za ika ,‡oagodloB a ,netsI ∂E za agam a‡A
.nabkala irebme mete∂egáliV

 ővél nánoroK nuH a sé erő† kék mo∑ós ne†erek A
 űtih netsi∂E zA .ólavnávli‡ gássonoza ittözök lurut

 tátadut ∑árik a aradammelle∏ tetere∏ ilüklén kedré
 nebvret iőtmeret a attavaeb ,levőtmereT a atlo†pakeö

 ‡ákrás tlozárbá notnáprök A .abátadalef ,ebépere∏ ólav
 táhet ,nák = "‡ák ,ózzi ,sezüt ="rás" :esétnelejső

 konuh a ,taknusázamrá∏ igé sok A .∑árikzűt ∂av rúzűt
 kosok a ,tépere∏ itnopzök ővél nabpanóhgáliv soK a

 a ,cudráp A .izepéklej si tátadalef őtíse∂e tegésirebme
 metot knápaső dórmiN ,acudráp netsI ,ieD arehtnaP

 si erétedere atisuK - suedláK knüpén nabájólav ,epéklej
 keklel sé kenetsi za ajádnub seep cudráp A .latu
 a lánkosukit∏im A .etzédi si tájázah seepgalli†

 dórmiN .ejőlelefgem keléltne₧ a ,teleheltelé za cudráp
 távgam tezmen a ,a•aső za ,a•a nál∏oro za ∑árik igé
 iőn nebégéssőttek ttetjer ed ,őreső ifréf őzrő

 agam a ,tőn∑árik igé za :zodroh si takogásnodjalut
 tnim ,nebődi sukitim a ika ,levégésőnim i‡oagodlob



 ó∏ nuh A .zehépén ő za lőbgé za el ttöj cudráppan
 őlesiv tánorok i∑árik nuh A .őslE ,∂E = esétnelej
 kelél a ,nebémelle∏ gés∂e ólav levőtmereT a ∑éme∏

 rebme za sé ,kanásátínat esélüsetsetgem ilóbjú
 .tláglo∏ sé ttodoklaru nebéteremsi kenépere∏ sukimzok

 ra∂am-nuh A .si nabnaT anoroK tne₧ a ik kidőzejef zE
.űre∏meletré gássotama∑of
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